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VERGADE RINGEN
VAN MET

;St. Bernülphus-gilde.

VERGADERING VAN 3 MAART 1892.

]E notulcn der vorige zitting werden voorgelezen en goedgekeurd

,

waarna als gewone leden werden aangenomen

,

bij acclamatie: de VVel.Ecrw. Heer F. II W. Hult, Rector

van het St. Gregoriushuis te Utrecht, bij stemming: de Heer Frans

van Rossum , Boekhandelaar te Utrecht.

Voor een talrijk gehoor traden vervolgens op de dcken cn de tweede

secretaris. Laatstgenoemde hield de lezing , welke men achter de verslagen

van dit jaar in haar geheel kan lezen, over de voornaamste zilverwerken
,
welke

wij gedurcnde onze laatste gildereis gelegenheid hadden te bezichtigen; de deken

onderhield zijne hoorders eveneens over een nionumcnt, hetwelk wij in het vorig

jaar bezochteii : de carol'mgische k(tpcl op het Valkenhof van Nijmegen. Na, in

zooverie zulks nog mogelijk is, de historie te hebben geschetst van deze even

eerbiedwaardige als interessante ruine, gaf sprekcr er eene nauwkeurige be-



schrijving vaii, welke hij verduidclijkte door de tcekeningen, voor ruim twintig

jaren door zijn vriend , den bouwmeester Hugo Schneider , vervaardigd. Toen

loch had de dekon met genoemden architect, die belast was met de restauratie-

werken aan het Octogoon van Aken en zeer zeker een der grootste autoriteiten

is op het gebied der carolingische architectuur, de kapel nauwkeurig cn zorgvuldig

opgenoinen. Naar beiden toen nieenden, waren de ouderc, vennoedelijk carolin-

gische bestanddeelen der kapel met voldoende zekerheid van de niet belangrijke

latere toevoegsels en veranderingen te onderscheiden , en zoude het niet moeilijk

Valien, niits men met de vereischte behoedzaamheid te werk ging, het interessante

gebouw in zijn oorspronkelijken Staat te herstellen. Slechts omtrcnt cnkele punten

van ondergeschikten aard kon men eenigen twijfel koesteren. Ten bewijze toonde

sprekcr het restauratieplan door Schneider ontworpen. De dekcn was ook thans

nog van gevoelen , dat eene restauratie volgens dit plan hoogst wenschelijk zoude

zijn. De bedenking , dat zoodanige restauratie een thans wellicht nog mogelijk

nader onderzoek naar den oorsprong van de kapel en hare onderdeelen voor de

toekonist onmogelijk zoude maken, woog bij hem niet zwaar. Men kon toch

onder het werk van al de details nauwkeurige beschrijvingen en photographische

afbeeldingen vervaardigen. Spreker uitte daaroni den wensch, dien de Gilde-

broeders betuigden te deelen , dat men weldra tot eene restauratie van het monu-

ment in den aangeduiden zin mocht overgaan, daar anders te vreezen stond, dat

het allengs geheel zou verdwijnen.

Na eene körte pauze deelt de deken mede, dat de door hem aangelegde

en voor het museum bestemde verzameling van teekcningen en gravure's reeds

bijna gereed is gekomen. De inhoud der portefeuille's is gerangschikt als volgt:

i) „Ultraiectum sacrum," bevattende platte gronden van Utrecht, teekeningen van

de vijf kapittelkerken, van de parochie- en kloosterkerken , reproductie's van kloos-

ters, gasthuizen enz. , van adellijke huizen en kasteelen ; 2) reproductie's van oude

kerken van Nederland; 3) teekeningen van de in de iaatste vijftig jarcn gebouwde

kerken; 4) een iconographisch album, en een album van portretten van beroemde

mannen uit onze kerkelijke geschiedenis. De deken doet ten behoeve van al deze

verzamelingen een bcroep op de medewerking der leden en sluit daarna de ver-

gadering.



VERGADERING VAN ; APRIL 1S92.

f

]00R de talrijk nppcknmcn Icden, onder welke zieh 00k Iiet corrcspon-

deerend lid, Pastoor M. Willcmsen vaii St. Odilienbcrp; bevond, dct-ldc de

dckcn na ^'oedkeuring van de notulcn der vorige zittincj liet plan nude voor

de aanstaande Gildereis. Zij zoude gericht zijn naar Keulen. Met
luid applaus wcrd dit besluit van het bestuur begroet. Reeds mocht de dekcn dr

verwachting uitcn, dat de HoogEerw. Heer Kan. Alexander Schnütgen , ons be-

roeind cerelid, den gildebroeders tot gids zou .strckken. Ging deze vcrwacliting

in vervulling, dan zouden, zoo meende spreker, de deelnemers aan de reis in körten

tijd niet slcchts veel zien, maar tevens veel leeren. Op gronti van de ondcrvin-

ding, in het vorig jaar opgcdaan, had het bestuur bcsloten, de kunstreis te on-

dcrnenien niet in den herfst, daar dan veie leden niet kunnen deelneinen aan den

tocht, maar volgens de oude traditie in de maand Juli, Zoo mogelijk zou de

zaak in dicr voege worden geregeld, dat wij het feest van onzcn h. patroon ge-

durende de reis kondcn vieren.

Daarna rieht de dekcn een woord van hulde cn gelukwensching aan den

heer A. Tepe. Had de bekwame bouwmeester voor ecnige jaren bij een concours

voor ecne kerk, welke te Keulen moest verrijzen, een succcs behaald, hefwelk de

uitspraak der toennialige jury bescliaamde — spreker iierinncrt aan de wijze, wasirop

Tepe's plannen in het Zeitsclirift für Christliche Kunst gepubliceerd werden —
bij een anderen wedstrijd, eveneens in Duitschland gehoudcn, won hij het pleit op een

wijze, welke niets te wenschcn ovcrliet. Met cenige Duit.sche architecten van naain

was de heer Tepe uitgenoodigd een plan te ontwerpen voor eene kerk, welke te

Dusseldorf moet worden gebouwd. De behoeften der gemeentc eischten, dat er

van het terrein zoo weinig mogelijk verloren ging. Aan dien eisch te voldoen was

moeilijk, daar het terrein een driehoek vormde De moeilijkheden werden nog

vermeerderd door eenige bijzondere wenschcn, welke het kerkbestuur had gemeend

te moeten uiten. Onze bouwmeester nu heeft al de moeilijkheden schitterend over-

Wonnen en voor dit zoo ongunstig terrein eene veel volk vattcnde, prächtige, imposante

en hoogst symmetrische kerk ontworpen. De zeer competente jury kende hem met

algemeene stemmen den eersten prijs toe, waarop het kerkbestuur be.sloot hem

00k met de uitvoering te belasten. Dat was een zegepraal voor onzen mede-

broeder, welke in de annalcn van ons Gild niet onvermeld mocht blijven. Dat

de deken in zijn lofrede zieh niet aan overdrijving had schuldig gemaakt, bleek

aan de aanwezigen, toen zij in de gelegenheid werden gesteld van dit ontwerp

kennis te nemen.

Als hoofdspreker voor dczen avond trad vervolj^ens op de WelEerw. Heer

Fr Eppink Zoowel de spreker zelf als zijn onderwerp : Ons kerkelijk Volkslied

in de moedertaal, hadden zonder twijfel een grooter aantal leden dan gewoonlijk

doen opkomen. En geen hunner zal zieh teleurgesteld gevoeld hebben in zijn
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hoog gespannen verwachting. De directcur van het zangkoor der katliedraal wist

allen te boeien, zoowel door de dcgelijk-heid van zijn verliandeling als door de

overtuiging en bezieling. waarmede hij haar voordrocg. Hier volge van de rede-

voering niet mecr dan ecn vluchtige schets, daar zij lator in haar gcheel als bro-

churc is versehenen.

In zijn eerste gedeelte schilderde de eerw. hcer Eppink den treurigen toe-

stand, waarin die schoone tak der christelijke kunst, waarover hij wenschte te

spreken, zieh nog heden ten dage ten onzent bevindt ; in het twccde wccs hij de

middelen aan, waarmede wij verbetering kunncn brengen in dien droeven staat en

opnieuw in het bezit kunnen komen van een goed Volkslied voor de kerk. Spreker

begon niet uiteen te zetten, welke hoedanighcden zulk een lied nioet hcbben, hoe

het zoowel wat tekst als wat melodie betreft een lied moet zijn in den strengen

zin des woords, d. w. z. volgens de strenge eischen der kunst, welke eigenschap-

pen een goed lied moet bezitten, om Volkslied te kunncn heeten en wat men boven-

dien moet vorderen, om zulk een lied in de kerk te mögen toelaten.

Uit vrees van te lang te moeten worden moest hij vele voorbeelden achter-

wege laten, uit welke bleek, hoe men in alle opzichten zondigde, hoe men stukken

uit aria's en koren als nielodiecn uitgaf, het kunstlied mct het Volkslied verwarde en

hoe zeer vele in de kerk gezongenliederen ten eenen male den kerkclijkcn toon missen.

Slechts uit de historie van het kerkelijk Volkslied kon men leeren den rechten

weg terug te vinden. Spreker gaf daarom een overzicht van de geschiedenis van

het kerkelijk Volkslied ten onzent. Uit de vele en prachtige Latijnsche hymnen, aan

welke de VVestersche kerk gedurende de middeleeuwen het leven gaf, werd bij de

ontwikkeling der moderne talen allengs het lied in de volkstaal geboren, dat vooral

in de Nederlanden tot hoogen bloci kwani. Tegen het cinde der middeleeuwen

bezaten wij een ontuitputtelijken schat van kostelijke kerkclijke volksliederen. De

bekende oorzaken van het vcrval der kerkelijke kunst in het algcmcen bercidden

ook aan ons kerkelijk Volkslied den ondergang.

Het overheerlijk erfdeel onzer vaderen werd vergüten en ging grootendeels

verloren, het werd allengs een ruine. Maar aangezien men het lied niet geheel

kon en wilde missen, trok men naast de ruine ecn gebouvv op. nagenoeg zonder

stijl. De Studie van het middelecuwsch kerkelijk Volkslied had aan spreker het

geheim geopenbaard, hoe onze vaderen te werk gingen, om zulk een trotsch ge-

bouw tot stand te brengen ; hij meende thans het grondplan en de constructie van

het geheel te kennen. En zoo was hij tot de overtuiging gekomcn, dat men de

oude cerbiedwaardige ruine moest herstellen en verbouwen, gelijk onze Duitsche

buren sinds jaren met het beste gevolg doen , en dat men daarbij ook het bruik-

barc materiaal mocht bezigen, door onze tijdgenooten voortgebracht.

Ten slotte beantwoordde de spreker eenige bedcnkingen , welke men pleegt

in te brengen tegen het streven om het oude kerkelijke Volkslied te doen herlcven;

de voomaamste, dat de liederen stijf en zvvaar zouden zijn, weerlegde hij op de



mcest afdoende wijzc, door ccii viertal licdcrcn ondcr de aanwczij^cn rond te dcckn

eil tot hun groot genot voor tc zingcn.

Door cell wourd van harti-lijkcn dank vertulkte de dckun de gevoelens der

aanwezijeB, wcnschte liij den kampioen voor lict kcrkclijk Volkslied in de nioedcr-

taal ecn volkonieu zegepraal en verzckcrde hciii van de Sympathie en den steun

der gildebroeders.

De koite rust, welke de sprekcr zieh na het einde van het cerste getleclte

zijner lezing nioest gunncn , werd door den deken nog benuttigd voor het ver-

strekken van eenigc mededcelingen. Tot aller voldoening kon hij o. a. zeggen, dat

de pastoor van Oosterbcek door eene milde gift in staat was gesteld, zijn prach-

ü'^ St. Hernulpluis-kcrkje tc nieubileercn en te versieren, en dat ZE. op de door

ons gestelde vraag hail geantwoord, als geschenk van ons gilde een bcschilderd

raam te kiezen.

Later dan gewoonlijk werd de zitting gesloten.

VERÜAÜERING VAN 30 JUNI 1S92.

i\ gocdkcuring van de notulen der zitting van 7 April jl verstrekt de

dekcn eenige mededcelingen aangaande de kunstreis naar Keulen, van

welke zeker de gewichtigste was
, dat zoowel Kan. Alexander Schnütgcn

als dr. August Reichcnsperger verzekerd haddeii, de gildebroeders met

vreugde tc zuUen ontvangen en geleiden. Het behoeft niet gezegd, hoe deze tijding werd

opgenomcn. Nog wijdde de deken een kort en kernachtig woord aan de groote bcteekc-

nis van de reis, welke gelegen was niet slechts in den grootcn rijkdom van kunstwerkcn.

welke wij zouden zien, maar vooral ook in hunne verwantschap met onze kunst-

producten, eene verwantschap geboren uit de innige betrckkingen, welke sedeit

den tijd van St. Willibrord tot op onze dagcn tusschcn Utrecht en Keulen heb-

bcn bestaan.

Eene causcrie van den hccr H. Geucr vormdc de hooldschotcl van den avond.

Zij was boeiend en leerzaam, daarbij vol van geest en jokkernij, onzen gildebrocder

Geuer waardig, maar ook daarom geenszins in haar eigenaardigheid weer te geven.

De beer Geuer onderhield ons over de glasschilderkunst. Hij beschreef verschil-

2
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lende proccdc's, welke gebczigd werden sedcrt nien begon, de vensteropeiiingen van

Tebouwcn, inzonderheid van kerkcn, met gckleurd glas te sluitcn, en leidde daaruit

hct karaktcr af, hetwclk aan de glnsschildcrkunst in hare verschillende

Perioden eigen was. Het langst hield de spreker zieh op bij de glasschilder-

kunst van het tijdvak der Gothiek cn gaf zeer nuttige wenken, om te

bevolgen hetzij bij het restaurecren van oudc hetzij bij het tooien van nieuwe

Gothische kcrken. Op zeer origineele wijze verduidclijkte spreker zijne theorie ovcr

de kleurzetting : de leer indachtig van den vader van Horatius, dat mcn meer leert

van de gebreken dan van de deugden der menschen, toonde hij aan twee ven-

stertjes, door een zijner jongste leerlingen ontworpen en uilgevoerd, wat treurig

effect eene valsche kleurzetting tewecg brengt.

Na hartelijkc dankbetuiging aan den spreker sluit de dekcn de vergadering.

ALGEMEENE JAARLIJKSCHE VERGADERING

gehoudcn te Keulen, in de groote zaal van den ^iadlgarten, 22 7«// 1892.

:^ANWEZIG waren met ruim vijftig gewcnc leden de eereleden Dr.

August Reichcnspergcr, Kanunnik Alexander Schnntgen en Dr. I'. J.

H. Cuypers.

Na goedkeuring van de notulen der vorige zitting worden de twee

volgens rooster ofcredende bestuursleden , de tweede secrctaris en hct ecrstc raads-

hd op voorstel van den deken bij acclaniatie herkozen.

Bij acclamatie werd tevens eene tweede propositie van den Voorzitter

aangenomen. waarbij werd voorgesteld, Z. D. II. Mons, VV. van de Ven, den

nieuwen bisschop van 's Hertogenbosch, ecrbiedig te vr.igcn om de hooge eer,

den naam van Z. D. H. te mögen plaatsen op de lijst van de beschermende leden

van het Gilde.

In eene gloedvoUe improvisatie stortte vervolgens de deken zijne vreugde uit

over het zeldzaam geluk, dat heden den Gildebroedcrs ten deel viel. Wat heilige

en dierbare herinneringen werden door het bezoek van Keulen in hen gewcktl

Waren niet van Keulen de eerste stralen van het Christendom tot onze vaderen



II

[jekomen tn was nict hct Korne aan den Rijn tcuwcn lanp de mctropool van

de kcrk van Utrecht, welke het grootste gedeelte van ons vaderland omvatte?

En al werden de hierarchische banden in de zestiende ceuw vcrbrokcn, vonden de

Katholieken van Nederland ten tijde hunner verdrukking niet in Keulen den

mecsten troost, den krachtigsten steun, werden nict te Keulen vcle

hunner priesters gcvormd en gcwijd, werd niet ecn tijd lang van Keulen uit

hunnc missie bcstuurd, was Keulen niet de geboortcstad van hun grootcn

dichter en was niet de liefdc voor zijn geboortcstad cen der factoren bij

Vonders terugkecr tot de Moederkcrk? Bij zoo langdurigc cn innige betrekkingen

tusschen de kerk van Keulen en de kerk van Utrecht, tusschen het Rijnland en

de Nederlandcn, kon het niet anders, of beide mocsten vooral op het gebied der

christelijke en kerkelijke kunst cen machtigen indoed op elkander uitoefcncn. En

in welke mate zulks geschiedde, bewijzen o. a. de Ornamenten aan den Utrechtschen

dorn, welke duidelijk van Keulschen invloed getuigen, en de vruchtbarc impuls,

welken de Keulsche schilderschool in de 14'' en is""" ceuw van de Nederlandsche

ontving. En om van den nieuwsten tijd te gewagen, spreker crkende met innige

dankbaarheid , dat voor omstreeks veertig jaren van Keulen het nieuvve leven

uitging, hetwclk ten onzent tot een zoo vruchtbare wedergeboorte der christelijke

kunst geleid heeft. Voor vier en dertig jarcn iiad hij zelf te Keulen voor h:t

eerst den man ontmoet, die hem den weg wees, welken wij in het S. Bernulphus-

gilde, naar hij meent te mögen zeggen, met vrucht gevolgd hebben. Aan de

Studie toch van onze inheemsche, middeleeuwschc kunst hebben wij het te danken,

dat heden de vrienden en beoefenaars der christelijke kunst in het Rijnland onze

werken als „mustergültig" prijzen. De deken acht zieh daarom gelukklg, na zoo

veel jarcn in dczen kring denzelfJen grooten burger van Keulen te mögen begroe-

ten, Dr. August Reichensperger, die nog steeds dezelfJe is, die nimmer van dien

eenig juisten weg is afgeweken en daardoor aan de Christelijke kunst zoo schitte-

rcndc triomfen hccfc bereid. En naast hem begroet hij een jongeren kampioen

voor dezelfJe groote zaak, jonger, miar cven krachtig, even beslist, even

onvermoeibaar. Kanunnik Alexander Schnütgen , den uitnemenden kenner van h-^t

hiilig Keulen cn de Keulsche kunst, den rcdacteur van de voortreftclijke Zeitschrift,

in wien het Gilde gedurende dezc d igen een ciccrone heeft zinder wcderga.

Na nog met een enkel woord de lotgevallen van het Gilde gedurende het

laatste jaar herdacht te hebben, noodigt de deke.i djn lIoogE^erw. heer Schniitgcn

uit, de ons toegezegde rede te houden. Spreker gaf in eene magistralc.

improvisatie een overzicht van de geschiedenis der kunst te Keulen, van de

archilectuur zoo wel als van de beeldhouw-, Schilder- en smcekunst. Ongelukkig was

gccn der aanwezigen in Staat, de redevoering schrifcelijk te fixeeren; de lezers

moeten zieh derhalve vergenoegen met de enkele passagc's, wdke zij in het

bericht over de Gildereis zullen ontmoeten. Hier zij slechts vermeid , dat

de hoogbegaafJe spreker in zijn aanhef verklaarJe, dat de Keulenaars thans Hol-
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land bescliouwen, als een „Vorort" op liet gebied der kerkelijke kunst, en dat de

Nederlandcrs „milde Leute'' zijn, die aan Keulen dankbaar wederbrachten, watzij

van daar ontvin"cn.

VERGADERING VAN 13 OCTOBER 1892.

AARSCmjNLIJK wegens vertraagde verzending der convocatie-

brievcn was de vcrgadering minder druk bczocht.

Na gocdkeuring van de notulen der laatste zitting, nam de deken

hct woord, 0111 den indruk wcer te geven, dien hij van het bezoek

panorama Jerusalem te Amsterdam ontvangen had. Die indruk was een

Inzonderhcid dient de ijver te worden gewaardeerd, waarmedc de ontwer-

per, onze medebroeder, de beer A. Brouwer, zieh heeft verdiept in topographische,

archeologische en architectonische bijzonderheden Ilet valt nauwclijks te betwij-

felen, dat de bezoeker zieh een juist denkbeeld kan vormen van Jeruzalem tcn

tijde van Christus, alsmede van de wereldgebeurtenis, welke in 's Heeren lijdcn

voltrokken werd. Het panorama zal derhalve tot veler leering en stichting strekken.

Vervolgens onderhield de deken ons over de „Veertien Noodhelpers".

Uit de geschiedenis hnnner vereering betoogde spreker, dat de veertien nood-

helpende Heiligen reeds voör de verschijning aan Hermann Leicht in 1445 bekend

en in eere waren, en dat reeds vöör dien tijd een broederschap te hunner eer be-

stond. Dat zij ook ten onzent vereerd werden, blijkt uit de propria der Utrechtsche

missalen. Na nog cenige aanhalingen te hebben geboden uit oude hymnen, gaf

de deken een beschrijving en verklaring van het fraaie schilderij, de Veertien

Noodhelpers, hetwelk zieh thans in de parochiekerk van Jutfaas bcvindt. Het is

zeker het schoonste en wellicht een der oudste ter eere der Veertien vervaardigd.

Zij zijn voorgesteld als vruchten van den boom des levens, aan welken Christus de

nieuwe Adam sterft. Het schilderij werd in 18 19 bij de verwoesting van de kerk

tc Neunkirchen gered en voor eenige jaren door spreker voor zijn kerk aangekocht.

Als tweede spreker trad op de beer W. Mengelberg, om eenige mededee-

lingen te doen over de tentoonstelling van werken van christelijke kunst, dezen zomer

te Mentz gehouden bij gelegenheid van de vergadering der Duitsche Katholieken.

Alhoewel er minder fabriekswerk en „dutzendwaaren" tentoongesteld waren
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dan nicn vroej^cr bij soortgclijkc jjclLgcnhcJcn ondcr de oogeii kreeg

,

alliocwcl er onder de nicuwcre |troductcn van borduur-, t,"^udsmccd-. beeld

houw en schilderkunst zeer vcrdiciistelijkc werden aangetrofifen, overvleugelden

loch de oude kunstwerken verrewcg al het nieuwe. Als op een der schoonste

productcn der oude becldliouwkunst wees de beer Mcngelberg op ccne niadonna van

1 ilman Riemenschneider. Daar ook de Bcuroner schilderschool vertegenwoor

di'^d was, kon spreker nict nalaten . zijn niet in allen dcele gunstig oordeel

over haar tc uiten. Hij beloofdc echter op verlangen der aanwezigen bij eene

volgende gelegenheid uitvoeriger op dit ondcrwerp terug te komen.

De vergadering werd op het gewone uur gesloten.

'4r^

tfw



De jZilversmeedwerken

TE €[lTERBERG.

VOORLEZING GEHOUDEN IN DE VERGAüERING VAN 3 MAART 1892

DOOR

J. H. BROM.

GeSerdc Gildebroeders

!

_00R ons bestuur wcrd tot niij de vereerende uitnoodiging

gericht om te spreken over de zilverwcrken , die wij op ons

laatste kunsttochtje hebben gezien te Elterberg. Gaarne wil

ik daaraan voldoen, Maar over goudsmecdwerken te spreken

heefc eigenaardige moeilijkheden. Die kleine kunstwerken toch

kunncn ten volle gewaardeerd en genotcn worden bij aanschou-

wing van nabij; tot uitvoerige besprekingen naderhand bicden zij echter m. i. op

zieh zelf te weinig aanleiding. En daaroni zou ik, om die Elterbergschc goud-

smecdwerken voor ons in juistcr licht te stellen, vooraf van de gou'^smedcrij in

het algemeen en haar betrekking tot de kerkelijkc kunst een kort overzicht

willen geven.

Beginnen wij met een terugblik op het Merovingisch tijdperk, welks lange,

donkere nacht op eens verlicht werd door eene cdele, heilige verschijning : Sint





m



15

I-Üi^ius, geboren oinstrctks liet jaar S-Sq , ccn groot man in den volstcn zin van hct

woord, met veilicven verstand, cen gcniaal kunstenaar voor zijn tijd , voert op

last van zijn vorstelijkcn beschermcr Dagobert in grooten getalc zijne werken uit

,

om daarnice kloostcrs, kerken en kapcllen van het frankische koninkrijk te verrijken.

Door de scjupping zijncr nieesttrwerken Icgde liij tegelijk den grondslag

voor de kerkelijke edclsnieedkunst in noord westelijk Europa. Want vücjr Dagobert

en zijn ccrbiedwaardigen aurifabcr waren wel is waar heilige vaten van goud en

ziiver in gebruik, en vele oude inventarissen vermelden bekkcns, lampen, patenen,

kelken, reliekhouders en kruisen met tal van voorwerpcn, welker bestemming en

gebruik vclen, niet eens meer bekend zijn; maar men kan veronderstellen , dat

dcze werken niccr tc beduidcn hadden cm liunne matericele waarde, dan wel

om de fijnheid der versiering of bevalligheid der vormen.

De hooge rocm, dien de werken en de naam van St. Eloy zieh spoedig ver-

wierven, schijnt aan te toonen, dat de cdelsmecdkunst door zijne tus.schcnkomst

op eens een belangrijken stap voorwaarts deed. De werken, zekerlijk uitgevoerd

onder zijn onmiddelijk toc/.icht en waarschijnlijk volgens zijne teekeningen en

met zijne medewerking, de ontelbare schrijnen, waarvan zijn leerling St. Oudoenus

met onverileelde bewondering sprcckt, ccn groot gouden kruis, hoog ongcveer

5' : voet, geheel met cdejgestccnttn bedekt, waarmede de godvruchtige goudsinid

het hoogaltaar der basiüek van St. Denis versierde , de kelk cn pateen door heni

geschonken aan de kerk zijner geboorteplaats , de kandclaars , waarmede hij de

kathedraal te Limoges verrijktc, alwaar hij zijn kunstambaclit had geiccrd in de

werkplaats van den munlmeester Abbon, de inventaris van den schat der lieve-

lingskcrk van Dagobert, St. Denis, dit alles pleit luide voor de ijverigc werkzaam-

lieid , de kennis en den sniaak van St. Eloy cn zijne medehelpers. Reeds aan

tijdgcnooten dwongcn zij eerbied en bewondering af om de talrijkhcid
,
grootsche

afmetingcn en pracht hunner werken. En toen St. Eloy aan den koning tot diens

vtrbazing het ovcrschot terugbracht van het hem loevertrouwde goud, leverde

hij niet enkel het bewijs eener in dien tijd zeldzanie , stipte eerlijkheid , maar

ook van de kennis, welke hij bezat van de ingewikkclde kunst van allicercn

,

d. w. z. mengen der metalen. De weinige afbeeldingen van cnkele zijner

werken toonen ons stukken van ongetwijfeld gracieuze vormen en vcrhoudingen,

maar zccr eenvoudig en primitief. De versiering bestaat hoofdzakeüjk uit edel-

stecnen en arabeskcn van filigraan met toevoeging van gouden gestampte plaatjes

en talrijke geometrische figuren. Dcze versicringswijze blecf in cervol gebruik

gedurende nog mcerdcie ecuwen cn St. Eloy htelt zijn roem als goudsmid waar-

schijnlijk aan de verbetering en vervolmaking daarvan te danken.

Gedurende den tijd van den vorstelijkcn kunstbevorderaar Karel den

Groote, aan wiens steun vele goudsmidswcrkplaatsen hct ontstaan tc danken

hadden, begon men naar nog andere middelen ter versiering van goudsmeedwerkcn

om te zien. Aan de cabochons (edelsteenen) voegde men antieke gemmen cn
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cameeen toe; ivoren plaatjes ..cn basielicf <;ebeeldhou\vü cn byzantijnsche email-

plaatjes kwamen het cflfect nog vcrlioogcn. Na dien tijd vond het menschelijk

beeld opilicuw zijn plaats in de werken der goudsmedcn en dezen, aangcspoord

door een natuurlijke neiging, lieten zoo zachtjcs aan de vcrsicring nict uitsluitcnd

geometrische orjiamenten vaicn oni in liunne werken de aanschouwing der natiiur

te vereenigen met de groote lijnen der versiering. De drie prachtige boekbanden

in ons Aartsbisschoppelijk Museum zijn kunstwerkcn uit dien nierkwaardigcn tijd

en kunnen dienen als illustratie dezcr woorden.

Nog een derde grootsche figuur uit dien begintijd van den bloei der ker-

kelijke goudsmederij St. Bernward, bisschop van llildeshcim , zij, hier vermeld

Maar ik behoef heni slechts te noemcn, omdat ik ovcr hem en zijn werk rceds

vroegcr uitvoerig heb gesproken '). Is het te vcrwonderen , dat onder Itiding

van mannen als voornoenid drietal — St. Eloy, Karel den Groote en St. Hern-

ward — zieh in Europa allengs een school vornide, wier leerlingen, zieh ovcral

verspreidend , door hun onvermoeiden cn meestal goed beloonden ijver zicii zelven

en weer anderen steeds tot hoogcr meesterschap vormden.' Dat tclkcns

nieuwe versieringswijzen zoowel als nieuwe technieken beproefd werden, meestal

met buitengewoon welslagen? Het hooge aanzien , dat onze kunst verkreeg

door de bescherming van zuike groote mannen , wisten de volgelingen van

St. Eloy zieh waardig te maken door hun schoone werken, die thans nog met

zorg bewaard worden in versphillende schatkamers van kerken en particuliere

verzamelingen. En wel mag het als een teekenende bijzonderhcid worden aan-

gemerkt, dat bij de vele beroeringen als oorlogen, plunderingen enz. , die

in de sinds verloopen eeuwen , aan de orde van den dag waren , de

schoonheid der kunst deze werken ondanks hunne materieele waarde heeft gevrijwaard

tegen vernietiging in den smeltkroes.

Uit de werken na de u° eeuw blijkt volop, hoe de goudsmeedkunst van toen af

in bloei toenam en gelijken trcd hield met de zusterkunsten. De kunstenaar hicld op,

zijne inspiratie enkel in zieh zelf te zoeken. Zijne aandacht vestigde zieh meer

en meer op hetgeen rondom hem voorviel. De studie der dieren- en plantenkunde,

de meer aandachtige beschouwing van den mensch en zijne werken , de aandrift om

aan de stijlvolle maar toch weinig zeggende arabcsken en geometrische figurcn

afbeeldingen toe te voegen van levende wezens, de machtige invloed van de

architectuur , die gedurende ongeveer zes eeuwen de gezellin der goudsmeedkunst

zou worden: al deze factoren, tot nog toe buiten werking gebeven, brachten

eene volslagen omkeer teweeg in de edele kunst, welke ons nu bczig houdt.

In plaats van geometrische samenstellingen , zooals gedurende de voorgaande eeuwen

het gebruik uitsluitend wilde, tradcn de heiligenbcelden, in schoone symbolische orde ge-

rangschikt onder ineengedrongen bogen van eenvoudige bouwwerken ; en bladervoUe

') Zie GiWeverslag jaargang 1887 pag 34
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takkcn inct gccisclccrdc blocmcn of vruclitcn stcldc mcn in de plaats van ilc vroeyerc

cabochons cn van hct filiyiaan. In tlcnzdfdcn tijd kwani de cniaillccrkunst - tot

nog toc bcpcrkt tot de ccllcn '), in welke de byzantijnsche cn latcr de liinoiizijnsche

goudsmederij haar zoo lang hicld beklcmd — door harc warme cn levendig schitte.

rcnde kicurcn den g'.ans der gcstccntcn vcrvangcn. Aan haar niet minder dan

aan de drijfkunst was het te danken , dat de goudsmid de wanden zijner

reliekschrijnen kon verrijkcn inct uerkelijke tafcrcelen
,

gekozcn uit de geschie

denis van het Oude en hct Nieuwe Testament zoowel als uit de levcns der

heiligen. Zulk cen üvcrgang, 't is onnoodig dit te bewijzen, geschicdde niet

zondcr langdurige procfnemingen cn groote inspanning. Een kostelijk bock uit

dien tijd, genaamd Divcrsarum artium schedulae door den monnik Tlieophilus

saanigesteld, bcschrijft met veel juistheid alle procedes, welke toen gcbruikelijke

waren. Men vindt daarin o. a. het vormen , het gieten, hct drijven, het

ciseleercn, graveeren, vcrguldcn en polij.sten beschreven , zooals het destijds ge
schiedde. Met blijkt uit de meeste werken, die uit de byzantijnsch romaan.sche

Periode zijn overgeblevcn, evenzecr als uit bovengenoemd boek, dat de artistiekc ontwik-

keling der goudsmeden nog niet bcantwoorddc aan de hoogte, waartoe de tcchniek

recds was gekomen. VVant de meeste kunstcnaars uit dien tijd gaven zieh

bij de uitvoering hunncr werken weinig mocite om de natuur na te bootscn.

Hunnc beeiden zijn over 'talgemeen misvormd, met mcestal te groote koppen en

te kleine ledcmaten. De bloemen en bladeren zijn gewoonlijk geheel willekcurig

vcreenvoudigd en door cene niet ongelukkigc ab.stractie van onderdcelen veranderd

in Ornamenten van conventioncelen vorm, terwijl daartusschen veelal dieren

zijn afgebecld mcer fantastisch dan waar=). De wölken, die mcestal den hemcl

moetcn voorstellen, de rotsen en de boomen, waarmee de aarde wordt aan-

geduid, zijn niet meer dan „des cxpücations graphiques" en sluiten clke gedachte

aan juiste navolging der natuur uit. De beeltenis blijft aldus enkel een zinnebeeld,

waaraan mcn noch gelijkenis noch Icvcn zocht te geven. Maar deze uitdrukking

eener nieuwe kunst, zoo onvolmaakt als zij was, is niettemin overwaardig te

worden bestudeerd , want zij laat reeds ten halvc zien , hoe de volgcnde periode

in hct begin van haar bloeitijd den hoogsten rang in de algemeene kunstgeschie-

dcnis zal innemen.

Want met de Ije eeuw opent zieh een glorievol tijdperk voor de goud-

smcedkunst, daar het aanzien der edele metalen en hunne bewcrking aanmerkeiijk

was gestegen. De goudsmcderij speelde inderdaad in dien tijd ook eene politiekc

en sociale rol , welke zij latcr heeft verloren ; c'ctait tout lavoir des rois , des

princes, des setgneurs
^ schrijft terecht de Laborde in zija „Nolice des cmaux

•) Email cloisonn^.

>) Zie biJT. afbeelding der Area t. St. Willibrordus te Eramerik, Gildererslag rorig jair.

3
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du Loitvrey Wat nicn ihaiis aan conlant geld plaatst in fondscii cn iudustriccle

acticn, bezatcn de middelecuwsclie vorsten in goud- en zilverwcrk. Wel is waar ecn

dood kapitaal, maar dat toch in plaats van intcresten of . . . . schadeposten hct genoe-

gen schonk zijne rijkdomnien bij de vele in zwang zijnde fecstcn ten toon te

spreiden. Zelfs ,tot aan Iict eindc der 15' eeuw niaakten deze schitterende uit-

stallingen eenigszins deel uit van het verplichte ceremonicel, en de macht van

menigen vorst wcrd beoordeeld naar het gewicht en de schoonhcid van zijn goud

en zilver. Wanneer er troebele tijden aanbraken , kondcn immers deze meubelen

en vaatwerken van edel metaal dienst doen, hetzij als onderpand, hetzij tot verkoop

cm de kosten van het oorlogvoeren te bestrijden.

Zoo begrijpt nien de bijzondere zorg der grootc heercn voor deze kostbare

sieraden: in vredestijd waren het voor ieder zichtbare bcwijzen hunner vorstclijke macht

en in siechte tijden rijke, nimmer falende hulpbronnen. Van deze voor profaan ge-

bruik bestemde, niet minder kunstvolle, schatten is siechts weinig overgebleven

,

want het meeste werd verbruikt of later wegens den veranderden smaak omgewerkt.

In de middeleeuwen hadden de goudsmeden zieh reeds te houden aan wet-

ten of reglementen, die veelal verschiilend, hoofdzakelijk betrekking hadden op het

gehalte en de kcurteekenen en evenals nu de overtreders met zware straffen be-

dreigden.

Het is bekend , dat er eene vruchtbare en merkwaardige evolutie in de

bouwkunst ontstond. Deze toch nam in het einde der 12° eeuw tot nog toe onge-

kende regelen aan en door de toepassing van den spitsboog maakte eene zekere

logheid in de bouwwerkcn piaats voor sierlijke, luchtige slankheid, welke siechts weinige

en dünne dragers gaf aan het gebouw, zoodat het als in de lacht schijnt te zweven.

In navolging daarvan werden nu ook de werken der edelsmeedkunst tecrder en

rijziger. Bijv. : in piaats van de vierkante reliekkasten kwamen de vormen

eener kathedraal met fijne kolonetten, gevels, torens en pinakels, vensters en dak:

allersierlijkste gebouwtjes van vaak stoute constructie, Want, terwijl hij geen rekening

behoefde te houden met de vraagstukken van draagkracht enz., waarmede de archi-

tectuur zieh had te vermoeien, scheen elke vermetelheid aan den goudsmid ge-

oorloofd. De züverwerken voor profaan gebruik ondergingen evenzeer den invloed

der architectuur als de kerkelijke en mcnige invcntaris vcrmeldt ondcr nadere be-

schrijving voorwerpen tot huiselijk gebruik in den vorm van een kastcel met ge-

kanteelde muren, voorzien van poorten, borstweringen en torentjes, en wcer andepcn

versierd met vensters, en deksels in den vorm van een dak. Enkele stellen zelfs

eene geheele stad voor.

Maar hoc gracieus, oorspronkclijk en schittercnd die architectuur in edel

metaal ook was, niet alleen deze was het, die de productieve metaal-kunstenaars

bezielde Ook de sculptuur ') oefende een beslissenden invloed op de goudsmeed-

') Dit woord scbijnt mg duideiyker en mectzeggcnd dao : beeldbouwkunat.
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kunst uit. LeefJc de plastische kunst in de bouwhutten der kathcdrakn, in de werk-

plaatscn der goudsmeden hecrschte zij als mccstercsse. En niet cnkel vond zij in

beeltenissen van hcilis,'en of hcl.lcn vccl en vclerlei tocpassing bij de versicring

van relickschrijncn, kruisen ea vaatwerkcn, maar cvenzecr in de civiele zoo wel

als in de kcikclijkc kunst speeldc zij cen bclangrijkc rol bij zelfstandigc beeiden.

Zilveren engclen en moedergoJsbeclden waren wel het meest gcliefkoosde onder-

wcrp i) van de bewondcrenswaardige, vaak naieve, sums poetische voort-

brcngsclen der godvruchtigc en fijn voclendc kunstcnaars. Niet minder gaven de

beeiden der ovcrige heiligen cn de levensgroote busten tcr opnanie van rclikwiten

den goudsmeden gelegenheid om als beeldhouwers in edel metaal op te tredeo.

De buitengewone smeedbaarhcid van metaal veroorloofde hun vaak, de beeld-

houwers van hun tijd in het nabijkomen van het ideaal te ovcrtreffen. En stecds

gingen die goudsmeden ook wcdcrom op voorbecld der monumentale beeldhouw-

kunst voort hunnc beeklwerkcn te vervolmaken. De houdingcn worden gemakkc-

lijker, de bcwegingen sierlijker en mecr naar de natuur bcstudeerd, de gezichten

verkrijgcn allengs meer karakteristieke uitdrukking.

Als een ontluikcnde blocm op ecn oorlogsvcld hecft dcze frissche, hccrlijke

kunst geleefd in den veelbcwogen tijd der middeleeuwen, Hare voortbrengselen

zijn sterren van goud en zilvcr aan den overigens donkercn hemel.

Na deze algemcene schets kunnen wij de Elterbergschc zilverwerkcn eens

nader bcsprcken. Door de ijvervoUc zorg van den Deken wordt het ons gemakke-

lijk gcmaakt, want van cnkele der voornaamstc bezit hot aartsbisschoppelijk

museum gipsafgictels, die, niet zondcr persoonlijke offers, door Z.Eerw. reeds vöör

jaren werden aangekocht.

Om te beginnen met het in clke kerk eerbiedwaardigste voorwerp, zuUen

wij den kclk het eerst beschouwcn.

Diens vorm is sober en schoon van vcrhoudingen en gemakkelijk voor het

gebruik. Tusschen schacht en voct is in latcr tijd ecn filigraan-verbinding gemaakt,

waardoor de kelk hooger werd dan behoort. De voet in romaanschen stijl is

rond cn tamelijk plat in tcgenstclling met andere, vooral ouderc kelkcn. Zijn

versiering bcstaat uit vijf opgelegdc mcdaillons met evangelistcn en het kruisbecld,

waartusschen filigraan in zeer zuiverc lijnen en engelfiguren. Van lateren tijd dan

de voet is de nodus, want het profiel zoowel als de indeeling door boogvormige

groeven en de versiering der daartusschen gelegen velden dragen een meer

gothisch karakter. De dicpe en tamelijk groote cuppa, is m. i. uit denzelfden

tijd als de nodus. Over 't geheel is de versiering met meer zorg bewerkt dan

veelal met duitsche goudsineedwerken uit de 1
3« eeuw het geval is, en aan den voet

vooral vindt men meer het smaakvoUe cn sierlijk afgewerkte van fransch goudsmeed-

') Zie GiMeverslag 1837. Het drij»en in edel metaal.



werk. Dit springt bijzonder in 't oog, wanneer mcn dezcn kelk vergclijkt met den zoogen.

Willibrorduskelk. welken wij des ochtends zagen te Emmcrik , die echter ook oudcr is.

Ken hoogst belangrijk en schoon goudsinecdwerk is het reliquiarium uit

den bloeitijd der gothiek , in den vorm van een monstrans. De glazen cylinder,

waarin de relikwiecn zijn besloten, is in plaats van overeind, dwars geplaatst.

Dit gaf gelegenheid tot eene wel is waar niocielijke, maar aardig geslaagde op-

lossing, en ook juist daardoor vooral verkrijgt dit reliquiarium zijnc eigenaardigheid.

Uit den op gewone wijzc saamgestelden standaard groeien vier bladeren , op

welker uiteinden contreforts rüsten, die den glazen cylinder flankeeren en denäjour

bewerkten bovenbouw schrägen, staande op den cylinder en door twee zieh om
den voet heen buigende voluten gedragen. De cylinder is van weerszij den afgesloten

door „en basrelief" met zittende heiligenbeeiden gesneden platen. In zijn geheel

beschouwd is dit reliquiarium hoogst elegant van verhouding en van nabij gezien

bewondert men de zorgvuldige afwerking.

Op den voet is het wapen der schenksters met het volgende inschrift:

„Margriet en Agnes van Kerpen gesusters." Dit stuk schijnt gemaakt te

zijn in 'tbegin der 150 eeuw. Nog een soortgelijk reliquiarium bezit de Elterbergsche

kerk. letwat soberder bewerkt en minder fraai saamgesteld , ovcr 't geheel iets

lager en gedrukter wat het bovengedeelte betreft , is ook dit in elk geval een merk-

waardig voorwerp.

Wat de kerk voorts nog aan kleinere en grootere reliekvaten bezit is bijna te

Veel om op te noemen. Op de Communiebank waren een dertigtal kunstwerkjes

in edel metaal voor ons tentoongesteld , alle in hun soort belangrijk. Zoo her-

inner ik mij nog bijzonder een reliquiarium uit de laatste helft der 15« eeuw in den

vorm van een arm, rüstende op drie knielende engelenbeeldjes, waarvan de mouw
geheel bedekt is met Ornament in pointilleerwerk

') , terwijl de zomen door smaakvol

graveerwerk zijn versierd.

Een ander reliekenvaatje, meer curieus dan artistiek, was gevormd door een van

bergkristal geslepen romp van een soort visch : oostersch werk, vermoedelijk uit de

II* eeuw, terwijl de monture bestaat uit een verguld zilvcren kop, ruggegraat en

3 pooten uit de 14« eeuw. Naar men mij zeide, was de inhoud van dit vaatje

gebeente van een Heilige, wiens voorspraak men vooral inriep om van de plaag

van ongedierte bevrijd te worden

') Om deze even gemakkelijke als smaakvolle versieringswijze tc verklären, diene, dat

met een puntig geslepen pon&oen of beiteltje de teekening van het Ornament op het zilver wordt
getikt in kleine punljes: men krijgt daardoor eenigwins vil)reeren<le hjnen. Nu wordt binnen die

lijnen op dezelfde wijze, ter plaatse waar men schaduw of diepte aanduiden wil, dicht legen elkaar

de arceering eveneens in punljes getikt, terwijl de lichtdcelen onbewerkt blij»en. Denkt men zieh nu
al die matte punljes in goed geteekende Ornamenten op een glanzenden grond, dan zal het duidelijk

lijn, welk effect Terkregen wordt met deze hoogst eenvoudige, bijna voor iedcr geniakkelijk uilvoerbare

»ersiering. die vooral haar doel bereikt als men, zooals in dit reliquiariuTi ain de miuw, Stoffen wil

nabootscn in lUver.
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Een zeldzaain genot boden ons twce vcrguld zilvcrc-n agrafifcn. De ccn-

voudigstc , daarom nict de luinst fraaic , is quadraatvonnig mct vier bogen en

versierd inet arcliitectoiiiscli gravcerwcrk, terwijl het niidden wordt ingcnomen door

een drievoudig uitspringend
,

goed bewerkt baldakijn , waaronder een lief beeldje

van den H. Vitus niet palintak cn zwaard van wcl wat grootc afmeting. Aan weers-

zijden de wapens van Hendrik van Berg cn Hedwigis van RaiiJerath. Dit stuk

is uit de 14« eeuw. De tweedc agrafle is veel rijker cn vrijer bcliandeld. De

omüjsting is vicrvoudig gebogen en kruit aan de lioeken nogmaals om goed gc-

ciselcerde bladercn. Binnen deze omlijsting is een geiieelc bürgt met wallen

,

valhek, slotpoort cn torentje. Beneden tracht een scliilddragcnde figuur het hek

binnen le treden, wat een van den linkcrtoren zieh neerbuigende figuur hcni schijnt

te willen belettcn.')

Een van zilverplaat gedrcven beekl van St. Michaül vechtende met den

draak, ter hoogte van ruim een halven meter, trok onze bijzondere opmerkzaamheid

om de accurate behandeling van het harnas inet vergukle randen cn den karakteristiekcn

kop mct vergulde Haren. Op den rüg van den draak is een wapenschild in email

met het omschrift „Lucia de Kerpen Abbatissa. (1400— 1420).

De bespreking der andere schatten möge hier beperkt blijven tot de ver-

melding van een verguld zikcren ciborie, — een goed werk uit de 15' eeuw met

geciseleerdo grocpjes op blaauw geemailleerden grond om de cuppa en torenvormig

deksel; dergelijke werken worden dikwijls aangetroffen.

Maar nog een mcrkwaardig werk mag hier niet onbcsproken blijven , nl.

het zilveren wierookvat. Dit is een der schoonste en wat veel zegt, doelmatigstc

exemplaren , die bestaan. Reeds in het vorig jaar werd door onzen Deken dit

wierookvat als een navolgenswaardig voorbecld aangewczcn. Gelijk alle zilveren

wicrookvaten uit den gothischen tijd, is 00k a'iV architectonisch samengesteld

,

echter zonder die overlading met torentjcs cn geveltjcs, waardoor gothische

wicrookvaten dikwijls onbruikbaar worden. Op den flinken zeskantigcn bak , die

met viak Ornament is gedrcven , Staat een sober deksel door zes gevels gevormd

,

op welker daken een kleiner koepeltje is gesteld, dat eindigt in een kruisbloem.

Tusschen de gevels zijn zes hoektorens zonder dak; drie dczer dienen tot geleiding

der kettingen cn verhinderen dus het verwarren. De gevels zijn alle met maas-

werk doorbroken in hetzelfde patroon.

Maast het nog schoonere, hoewel eenvoudiger wierookvat — door ons dcn-

zel den dag tc Emmerik gezien — mag dit zcker ccn der beste cn doeltreffendste

heeten. Jammer dat de bak, die reeds door veeljarig gebruik zwak was geworden,

nog wel op eene tentoonstelling van oude kunstwerken te Dusseldorp zoo gchavend

is, dat vcrnjeuwing noodzakelijk is geworden.

') Deic AßfaflTe heeft in de wijte van opvalting en bewerking veel overeenko.nsl met twee

dergelijke werken van nog rijker uitvoering in de schatkamer te Aken, die omstreeks het raiddeo der

I4e eeuw te Klau^eDburg werden gemaakt.
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Met cen woord van dank aaii de wehvillendhcid van den vricndelijkcn

Pastoor van Elterberg voor de uitmuntende gelegenhcid ons gegevcn om de

kostbaarhcdcn zijner eeibicdwaardige kerk zoo van nabij te zien , te bcwonderen en tc

gcnicten, mag ik mijne niededeelingen wel besluiten. Ik eindig mct den wensch, dat

ook in ons lanA weer die middcleeuwsche vrome zin zieh allengs möge uitbreiden,

om de rclikwieCn onzer heiligen te bcwarcn in sicrlijkc houders, kostbaar nicer

nog door bewerking dan door metaal. Daardoor z.il elke parochie zieh grootc

schatten kunncn verwerven , niet aliecn aan kunstwcrken, maar ook en vooral aan

eerbied onder het volk voor de stofifelijke ovcrblijfselcn van hen, die ons in het

geloof zijn voorgegaan , cn die voor ons zijn en blijven voorbeelden, welker herin-

nering slechts kan aansporen tot navolging.

En zal het katholieke volk op die wijze weer fier worden op zijne Heiligen

en meer bekcnd worden met hunne geschiedenis, ook de kerkclijke kunst vindt

hierin een in Nederland nog bijna onbewerkt arbeidsveld. De relikwiCen in het

noordelijk Nederland zijn door ongunstige omstandighcden niet talrijk; dit is een

reden te meer om de weinige, die nog aanwezig zijn , des te zorgvuldiger te

bewaren en tot hooger luistor te brengen.



De ©ildereis.

„Een hcyinclijckc treck

Vcrlyt liet hart na mijn geboortstad Keulen/'

^^^^^^^^^AN nien beter dan nict deze vcrzcn uit Vondul's OUjflack het

verlangen der Gildcbroedcrs wecrgeven, hetwelk door de reis

van dit jaar zoude worden bevredigd? Reeds herhaaldclijk

1
liaddcn zij dien „heymelijckcn treck" naar Keulen verradcn,

.f H '^^ .

I

als het doel eener nieuwe kunstreis mocst worden bepaald, en

j die trck sproot bij hen voort uit soortgelijkc gevoelens van

piütcit, ecrbicd en beivondering, als Vondel in zijn aandoenlijk gedieht hecft uitgc-

stort. Hoc zoude het ons ook aan pieteit kunnen ontbreken jegens de vermaarde

Colouia Agrippiiia , van welke de eerste stralen en eerste bodcn van de Zon der

Kechtvaardigheid tot onze Vaderen kwamen, jegens het Roinc aan den Rijn , dat

tot voor ruim dric eeuwen onze kcrkelijke metropoul was ? Iloe zouden wij Vondel's

cerbicd niet deelen voor Keulcn's wapenschild, symbool van zijn grootsch christe

lijk verleclen, zoo prachtig door liem bezongen:

„Het bloedig veld, gewljt met goude Kroonen,

Dat 's d ceuwige eer der Persiaense VVijsen,

Die met geschenck en stein

In 't nedrigh Bethlehem

Den grootsten Koning olleren en prijsen.

Dat 's t jammcrteecken, dat haer oudc Straten

Gedoopt sijn soo verwoed

In 'tkuysche Macghdcnbloed,

Vergoten van Barbarische Soldaten."
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Hoe zoiiden wij , ciiKlclijk cn vooral , niet verlangen

:

„Die stad vol volcks, vol kloostcrs, cn vol kercken" ')

te zien, hct Heilig Keulen tc bewunderen niet zijn ongccvenaardc rccks van

Godshuizen, die zelfs naast den wcrcldvcrmaarden rcuzcndoni niets van hunnc

waarde en verniaardiieid verliezen . niet al de schatten en kunstwerken, die zij

bevatten , de stad van de cluistelijke kunst bij uitnemendlieid , van welke ook wij,

in den jongsten tijd zoowel als in lang vervlogen ecuwcn , den zcgenrijken invloed

mochten ondervinden ?

Gelukkiger dan Vader Vondcl, die eerst als bijna tachtigjarige grijsaard zijn

„heymelycken treck" bevredigd zag, behoefden wij niet zoo lang naar vervuUing

van onzen wensch te haken.

Zondag den i/'i'^n Juli ondernainen wij onzen Keulschen tocht. Hoezeer het

doel , door het bestuur gekozen , aan hct algemeen verlangen beantwoordde, bewees

het groote getal gildebroeders , die aan de reis deelnamen. Aan het avondmaal

in het hotel „zur ewigen Lampe" zaten rceds bijna vijftig broeders aan, en gedu-

rende de twee volgende dagen ontving ons gezelschap nog herhaaldelijk versterking.

In zulken getale hadden wij in geen jaren onze kunstreis ondernomen ; wij maaktcn

blijkbaar indruk op de Keulenaars, en wat hun bijzonder opviel en scheen te be-

hagen was, dat in onzen stoct het geestelijk en het leeken-element elkander opwogen.

Om in twee dagen de voornaamste christelijke kunstwerken van Keulen te

bezichtigen , wordt , zelfs bij een geleide als ons tcn deel viel , eene inspanning

vereischt, voor welke de beste ijver dreigt te bezwijken ; maar in weinige bladzijden

dezelfde monumenten te beschrijven , te waardeeren en historisch toe te lichten
,

is ten eenen male ondoenlijk. Het onmogelijke zal dan ook niet worden bcproefd.

Aan een vluchtig overzicht van onzen tocht en een ietwat uitvoeriger bespreking

i') Dit slotvers van Vondcl's Olijftack kan niet beter worden gelllustreerd dan door de vo1j;ende

woorden uit Alberdingh Thijm's PorlrilUn van Joosl van den Voiiätl p. 158: Een weinig vriendelijk

„N'achforecher in His'.orischen Dingen", een tijdgenoot (van Vondel), zegt over „Cöln", dat het olin-

ttreitig eine der grOsiten stadte in Deutschland'' is, maar tevens de ongezelligste van Europa: „Denn

man bcret daselbst nichts anders als Glocken läuten , siebt auch fast niemand anders als Pfaffen

Mönche und Sf.'.denten" en voor zoo ver de menigte kerken de ingezetenen eener stad tot Heiligen

maken kunnen, doet Keulen er een heel bod naar, „in massen man daselbst so viele Kirchen und Ka-

pellen zählet , als Tage im Jahre sind".
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van tle monumentcn, wicr gcscliicdcnis bijzondi.r merkwaardigis, pare zieh hier

eil daar slcclits ccn woord vaii waardecring cii bcwondcring voor het sclioonste

cn vcrhcvenste dat wij zagtn, maar ecn woord van innige crkentclijkhcid tcvens

voor de ontvanyst ons bcreid, voor hct gcleidc ons gebodcn.

Om met hct laatstc tc beginnen. In al de korken, welke wij bezochtcn, vonden

wij de Lcrwaardc beeren Pastoors gerced oni ons tc ontvangcn, zagen wij door

liunnc gocde zorgcn de kunstschatten tcntoongestcld. Tot den schat van den doni

vcrltcndc htt hoogwaardig kapiltcl ons vrijcn tocgang. üpnicuw bctuigen wij

daarvoor cnzcn dank. Maar dank en lof zijn wij in nog vecl hooger mate vcr-

SiNT Gereon. Zuidzijde.

schuldigd aan onze twee gidsen , onze twec ecrelcden Dr. August Rekhettspergcr

en Kanimnik Alexander Schniltgen.

De cerbiedwaardige vcteraan in den dienst der Christelijkc kunst was onze

Cicerone in het heih'gdom van S. Gereon, cn mct den Heer Schnütgcn saam in

het „Gewerbtmuseum; ' ook nam hij deel aan onze algemeene vergadering van den

4
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ccrstcn , en aan onzcn feestniaaliijd vnii den twccdcn dag. De Rcdacteur van de

yyZcUschrift frir Christliche Kiinsi" vergezelde en geleiddc ons bijna onafgcbrokcn

cn liield buitendien in gcnocmdc zitting ccn magistralc rcdcvocring ovcr de ontwik-

kelin^ van de kunst te Ke\ilcn.

Was hct ,voor de iiieesten onzcr eene vreugd ,
Dr. Rcichensperger te leeren

kennen, voor wie licni kenden Was het eene nog grooter vreugd, hem weer te

zien. Het scliijnt haast, alsof de tijd geen vat lieeft op dien krachtigcn grijsaard.

Er zijn dertig en nieer jarcn verstreken, sedert de zwart gelokte theologant uit

Holland, die later stichter en deken werd van ons Gilde, den vvakkercn Keulschcn

ridder van de christelijke kunst kwani raadplcgen over den weg, dien liij tot be-

reiking van zijn idealen zou volgen. Moeilijk kan de tocn vijfcigjarige strijdcr hem

met mecr geestdrift en geestkracht zijn bcginselen hebben aangeprezen , dan de

vier-en-tachtigjarige grijsaard thans aan den dag legde, nu hij zijn intusschen

eveneens vergrijsden vriend en diens medebroeders te Keulen ontving, geleidde en

tot volharding aanspoorde. Nog steeds dezclfde vaste overtuiging van de waar-

heid zijner bcginselen, dezelfde onkreukbare trouw aan hct eens gekozen idcaal,

nog steeds dezelfde jeugdige ijver en levendige belangsteiling voor alles wat de

kunst betrcfc. Nog altijd even slagvaardig en vol van tintelenden geest deelt hij

met onverminderde kracht zijne „Hiebe" uit aan sloopers en verguizers en geeselt

hij even onbarmhartig als te vorcn alle knoeiers en schipperaars. Maar ridder in

onvervaardheid en strijdlust, is en blijft hij tevens ecn echt ridder in hoffelijkheid;

de courtoisie, waarmedc hij ieder onzer te woord stond, de geestigheid, waarmede

hij elke lofspraak terug gaf, wekten aller bewondcring, wonnen aller harten.

Ilet moet voor den eerbiedwaardigen veteraan eene niet geringe voldoening

zijn, sedert jarcn een medestrijder naast zieh te zien, die geroepcn schijnt den

door hun begonnen strijd voort te zettcn, totdat de volkomen zege is bevochten.

Kanunnik Alexander Schnütgen is een reus naar het lichaam — het zwaarste

ridderharnas , dat wij in het museum zagen, zoude hem niet te zwaar zijn — maar

mecr nog een reus naar den geest. Een li eider verstand, een kritische blik, een

fijn aesthetisch gevoel, een kolossaal geheugen, door volhardende studie geoefend

en gcschoold, maken hem tot een der beste kenners van de christelijke kunst cn

archcologie. Hij ziet op den eersten blik, wat elk kunstwerk van welken aard en

uit welke periode ook kcnmcrkt ; al had hij ze zeif jaren lang beocfend , kent hij

al de procede's , welke in de verschillende takken van kunst worden of werden

gebezigd, en zijn verbazende detailkennis belemmert in geenen deele zijn helderen

blik op de ontwikkeling der kunst in het algemeen. Daarbij bezit hij in benijdcns

waardige niate de gave van mededeeling; zijn voordracht is geniakkelijk cn vloeiend.

klaar en krachtig, geestig en geestdriftig en , waar het pas gecft, ook erg ondeu-

gend en sarcastisch. De verslaggever, die voor omstrecks vijftien jaren te Rome

somwijlen mocht deelncmen aan de befaamde archeologische cxcursie's van de

Rossi, mecnt zieh niet schuldig te maken aan overdrijving, als hij onzcn KeuLschen
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hoofjfjids nict dien vorst onzcr arclicolorrcn vcrgclijkt. ]?ij alle vcrschil, hetwclk

den Duitschcr onderscheidt van den Italiaan, vcrtooncn beide mannen ecne mcrk-

waardige ovcrecnkomst.

Men zal het ons zeker niet ten kwadc duiden , dat oiize dankbctui^,'injj onwil-

Ickcuiifj den vorm aannam eener lofredc. Wie de christelijke kunstwerken van

Keulen kumt bewondercn , kan niet on<jcvoelifj zijn voor de niannen , die, fjelijk

Rciclicnsperjjcr tn Sciiniitjjen zoo nnvcrmocid en beleidvol streden voor liun belioud

en lierstcl , zoo veel bijdrocgcn tot de hcrievinjr van de midilclccuwschc kirnst.

Maar het wordt tijd , tot het ovcrziclit van onzen tocht tc komcn.

Spocden zieh zeker de mceste vrcemdelinfjen , welke te Keulen koinen , het

eerst naar het achtstc wereidwonder, ilen dom , wij bezochten den eerstcn dag

iiitsluitend de voornaamste ou'dc heilijjdommen , vi'tor den midda^ de Aposfelkerk

.

S. Gereon, S. Ursula. S. Cunibert, S. Martijn , na den miildaj^ S. Maria im

Capitol , S. Jacob, S. Maria in Lyskirchen en S. Severijn. Vm wij liadden reden,

om onzen gids dankbaar te zijn, die ons dien onvergelijkelijken tocht had voorge-

schrcvcn. Zoo toch kregcn wij een denkbceld zoowel van Keulen 's macht en

grootheiti gedurcnde de ccrste en grootcre helft der middelceuwen als van den

hoocjen bloei, de rijkc ontwikkeling, welke de Romaansche architcctu.ir juist tc

Keulen bereiktc, zoo konden wij ons ovcrtuigen, dat de groote metoprool aan

den Rijn in haar Romaansche schcppingen evenmin haar weerga vindt ter wcreld

als in haar thans gelukki^ voltooiden reuzendom.

Wat wij hij het bczoek van elkc kerk over hare bouwgcschiedcnis iioorden

,

vatte de Heer Schnütgcn 's avonds in een mccstcrlijk ovcrzicht samen , hetwelk

wij helaas slechts zecr onvollcdig vermögen wcer te geven. Nadat de Noormaiincn

in SS I de mecste Keulsche kerkcn hadden verwoest , van welke er velen rceds

eeuwen lang hadden bestaan , zag de stad nicuwe heiligdommcn vcrrijzen , sedert

Otto de Groote orde en welvaart aan het rijk had hergeven. 's Keizers heilige

broeder, de kunst- cn letterlievcnde aartsbisschop Bruno en zijn eerste opvolgers,

inzonderheid Warinus, staan bekend als de stichters of Herstellers van de kerken

van S. Pantaleon , S. Martijn , S. Andreas e. a. Een nog grooter ijver in het

bouwen van kerken opcnbaardc zieh gcdurcnde de elfde eeuw, toen machtige cn

ijverige kerkvorsten als Ueribert, Pilgrim, Hcrman II en Anno II tusschen de

jaren 999 1075 de mceste romaansche kerken of wcl nieuw stichttcn of vergroottcn

cn hcrschiepen. Veel van hetgeen zij bouwden werd door den geweldigcn brantl

van 1 149 vernietigd. Maar met de tweede helft der twaalfde eeuw brak voor

Keulen een nieuw tijdperk aan van nog hooger bloci, dat de geleden schade op

luisterrijkc wijze herstelde. Onder het bestuur van de aartsbisschoppen Arnoud II,

Frederik II, Engelbert I e. a. , behaalde de romaansche bouwkunst haar hoogste

zegcpralen door ver^rooting en herschepping der oude monumentcn in dien rijkdom

van vormcn, welke aan den ovcrgangstijl eigen is, om dan in het midden der

dertiende eeuw cven plotseling als volslagcn door de Gothiek te worden verdrongen.
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Het nieerendeel van de sedert de regeering van Otto I gebouwde kerken

waren oorspronkelijk zecr ruinie maar vrij eenvoudige pijler-basilieken , vlak gc-

dekt, alle met toren, sommige met dwarsschip aan de westzijde. Deze werd

dan bij cenige kerken nog geflankeerd door tvvee minaretvormige torentjes, tusschen

welke op het dak van het middelschip een niet hoog klokkenhuis stond. Mag

of moet men daarom zclfs aannemen, dat de genoemde kerken aanvankelijk eene

groote overecnkomst toonden, dan staat men vcrbaasd over den rijkdom en de

verscheidenheid van vormen, welke zij in den overgangstijd verkregen. In al de

genoemde monumenten moesten vrocgcr of latcr de vlakke houten zolderingen voor

steencn gewelven wijken, voor het overige ondergingen zij herscheppingen in ver-

schillenden zin.

Van deze is wel de meest belangwekkende die, welke op waarlijk grootschc

wijze het eerst werd tocgepast in S. Maria im Capitol , waar de basiliek verbonden

werd met centralen aanleg van koor en dwarsschip in klaverbladvorm , door een

gewelfJen omgang omslotcn. De indruk, dien kcrk cn koor, thans in den vollen

luister der vroegcre eeuwen hersteld. op ons maakten, was in waarhcid overweldi-

gend. Onder het hoogkoor bevindt zieh eene prachtige krocht van drie bcuken
,

waarin de graftombe van S. Plectrudis
,
gemalin van Pepijn van Herstal , die ge-

zegd wordt de kerk te hebben gesticht. DezelfJe gelukkige paring van langhuis

en centralen , klaverbladvormigen kooraanleg zagen we nagevolgd in de Apostel-

kerk en groot- S. Martijn, maar op bescheidener voct, daar hier de kooromgang

ontbreekt. Daarentegen toonen deze heiligdommen van buiten rijker ontwikkeling.

Van het naar haar genoemde plein gezien, openbaart de Apostelkerk al het

pittoreske en harmonieuze aan de Romaansche architechuur van Keulen eigen.

Een dubbele reeks van rondbogen, door eene kleine galerij bekroond, breekt de

ronde abside's van het hoofdkoor en de zijbcuken, twee slanke zijtorens rijzen

ter weerszijden van het hoofdkoor , tusschen welke de koepel bovcn het westclijk

transept zichtbaar wordt, terwijl de oude westtoren met zijn statigen heim het ge-

heel beheerscht. In haar uitwcndig geheel gerestaureerd, wacht deze kerk nog op

herstel van den inwendigen tooi, waarin zij voorheen zonder twijfel luisterrijk straalde.

Door grootschheid en rijkdom van uitwendige ontwikkeling overtreft Groot- S.

Martijn nog verrc niet slechts de Apostelkerk maar al de overige oude kerken van

Keulen. Aan het stadsgezicht geeft dan ook de silhouet van S. Martijn met

haar machtigen op het oostelijk gedeelte zieh verhefifenden koepeltoren, die aan de

vier hoeken door ranke torentjes wordt geflankeerd, en met haar twce torens aan

den westelijken gevel een geheel bijzondere aantrekkelijkheid. Dit bij uitstek

monumentale werk werd, wat althans den koepeltoren betreff, in de tweede

helft der twaalfde eeuw door de Benedictijnen ontworpen en begonnen, maar

eerst tegen het einde der volgenda ceuw voltooid. Op uitnoodiging van onzen

wakkeren gids betraden wij den ouden abdijhof en krcgcn eerst daar het volle

eftect te genieten van de cvcn stoutc als heerlijke constructie. Ook inwendig
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geclt de kcik door haar edclc vcrlioudiiigcn cn haar kostbaren tooi — wij

herinneren slechts aan de prachtige vlocr — vcel sclioons tc gcnictcn. Als op

ccne bclangrijke bijzonderheid vestigdc de Meer Schnütgen onzc aandacht o[) de

nissen in het priesterkoor , die voorhcen de zctels bevattcn van den abt en de tot

koorgebed vereenigde nionniken. Zij vornieii als het wäre cen overgang tot de

wijze van koorsluiting , welke zij in S. Maria im Capitol zagen.

Gclijk de oorspronkelijke koren der oudc basilicken ondergingen eck deze

zclf in den ovcrgangstijd aanzienlijke verbouwingcn. Reeds hadden wij gelegcnhcid

oin te zeggen, dat de vlakkc zolderingen door steenen gcwelven werden vervangen.

De DOOl'KATEL VAN SiNT GeKEOX.

Gelijktijdig of daarna voorzag inen sommige kerken van empören. Ontbraken deze

rccds van den beginne nict in het westelijk gedeelte der kerken van vrouwelijke

religicuzen, reeds zeer vroeg werden zij in S. Ursula, later in eenii^e andere kerken

ook bovcn de zijbenken aangebracht. S. Maria in Lyskirchen, welk kerkje aan

het einde der twaalfdc eeuw ter vervan^inij van een ander hciliiidom «leheel nieuw
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gebouwd werd, werd terstond van tribune's voorzien. Da.irtoc noopte den bouvv-

meester zcker het bepcrktc tcrrein cn de volkrijke buuit. Het kcrkjc is een waar

juweeltje van romaansclie architectuur ; inzoiidcrheid munt het rijk vcrsierde

westeüjk portaal uit door grootc originaliteit. Van de twec ontvvorpen torens werd

slechts een geheel voltooid. Wat de merkwaardigheid van dit heiligdom nog zeer

verhoogt, is de bcschildering van murcn en gcwclven, waaischijiilijk uit liet bcgin

der dertiende eeuw afkomstig. Het zijn niet vaste kunstcnaarshand oiitworpcn

tafereelen, rijk aan figuren cn vol van frische naievitcit. Zij zijn voortreffelijk

geconserveerd en werden voor eenige jaren door den Eerw. Heer Göbbels niet al

de vereischte voorzichtigheid bijgewerkt. In den schat van lict kerkje zagen wij

enkele schoone zilverwerken.

Aan de kerk van S. Ursula en hare heilige gezellinncn , welke in de vijfdc eeuw

gesticht werd op de niocst heilige piek van het heilig Keulen , werd eeuw op

eeuw gebouwd. In de tweede helft der dertiende eeuw verrees het hoogc, stout

ontworpen oostkoor, voltooid in 1268, niet zijn groote, rijk ontwikkelde vensters,

welke de geheele ruimte innemen, tusschen de eenvoudige en sterke bcren gelegen.

Begrijpelijker wijze boeiden ons hier het mce.st de talrijkc ovcrblijfselen der

heilige niaagden. Die van S. Ursula bevinden zieh in eene kas, aan de achterzijde

van het ten deele nog oor.spronkelijk hoogaltaar zoodanig op kolommen geplaatst,

dat men er bij den plechtigen onigang onder door kan gaan, de overige in koor

en kerk cn schatkamer vcrsprcid. De schedels der heilige martelaressen , die in

glazen kästen bewaard worden , zijn voor het meerendeel met zijden banden om-

wonden . waarop de namen der heiligen in echte paarlen en goud zijn gcborduurd.

In de .schatkamer , terecht „goldene Kammer" genaamd , wordt men als door een

duizeling aangegrepcn bij het zien van al de in zilvcr en goudglans schitterende,

van email en edele steenen stralende sarcophagen, schrijnen, buste's, armen enz.

Men zoude hier dagen kunnen tocven.

Als de meeste andere romaansche kerken van Keulen vertegenwoordigt 00k

de heerlijke S. Severinuskerk verschillende pcrioden der Keulsche architectuur;

haar prachtige krocht dateert ten deele uit het Carolingische tijdvak, de ruime

beuken werden onder de aartsbisschoppen Pilgrim (1021— 1036) en Herman II

gebouwd, het tegenwoordige koor omstreeks het jaar 1200. Daarentegen is S.

Cunibert wat de Duitschers noemen „aus einem Guss." Zij werd dan ook binnen

vijttig jaren begonnen en voltooid. Hoe plotseling de romaansehe kunst door de

gothische werd verdrongen, blijkt op de meest sprekcnde wijze uit het jaar van

hare consecratie (1248). In dat jaar toch werd de grondsteen gelcgd van den

dorn. S Cunibert vertoont nog zuiver de romaansche vormen en versieringswijze,

ofschoon in de constructie toch reeds de nieuwe beginselen zichtbaar zijn. Zij

werd ontworpen door den sub-diaken Vogelo , en bestaat uit dric ruime beuken

,

van welke de middelbeuk zieh naar het Weslen voortzet in de hal van den mach-

tigen toren, aan welken zieh naar Noord- cn Zuidzijde vierzijdige hallen aansluiten
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ecn wcstclijk tr<insept vormcncl. Naar hct Oostcn cintütjcn de zijbcukcn in de

hallen van twcc torcns van vier vcrdicpingcn, tcrwijl hct middcnscliip wordt af^jc-

slotcn door een halfrondc absis, rijk door twce rcckscn van nisscn gcbrukcn cn

niet cen rondboog-galerij bekroond. In het vcrhoogdc koor der kcrk ligt nog de

oorspronkclijke schoone vlocr, uit marnicr van verschillende kleuren saniengesteld

;

aan de wcstclijke vieringspijlcrs .staan tegenover elkander de fraaic beeiden van

S. Michael en de H. Maagd in dubbelc levensgrootte, en in den middcngang bc-

wonderden wij den reusachtigen kopcrcn kandclaar, in den vorm van den boom

des levens, aan welken Christus sterft. Men schrijft dit werk toc aan denzclfJen

nicestcr, die het heerlijke koorhck van den dorn van Xanten schiep. Hoogst

nicrkwaardig zijn voorts de koorvenstcrs cn de muurschilderingen in de nis van

den doopvont, voortretielijke producten van de Keulschc schilderschool uit het

bcgin der dcrtiende ceuw. Gehecl de kerk is zog wel uit- als inwendig niet de

nieestc zorg gcrestaurcerd; zij verdient oni haar edelc verhoudingen , haar voor-

trelTelijkc constructie cn haar prachtigen tooi een meesterwerk tc worden genoemd.

Opzettelijk hcbben wij S. Gereon tot dusverre niet meer dan genoemd
,

omdat wij van dit belangrijkstc monument onder de oude Keulsche heiligdominen

hier ten slotte wat uitvoerigcr wenschen te gewagen. Deze wonderbare bouw

,

of lievcr dit wonderbaar conglomeraat van bouwwerken, bestaat uit eene voorhal

met twee oostelijk gelegen traptorens, uit het bekende decagoon, aan welks zuidzijde

een doopkapel , uit een hoog liggend langwerpig cn rond gesloten koor met sacristie

,

naar de Oostzijdc door twce machtige torens geflankeerd , eindelijk uit de krocht

,

welke zieh onder de geheele Icngte en breedte van genoemd koor uitstrckt.

Dat zoodanig monument een machtig stuk historie vertcgenwoordigt, ziet men op

den eersten buk, en ook alleen de historie kan van dit schildcrachtig samenstel ver-

klaring geven. En deze verklaring gewerd ons van niemand minder dan van Dr.

August Reichcnspcrger, die gewagende van hetgeen in den jongstcn tijd tot herstel

van dit hciligdom werd gcdaan
,
gerustelijk zeggen mag: quorum pars magna fui.

Het was ecn waar genot, onzen eerbiedwaardigen gids door de verschillende

deelen van S. Gereon te volgen.

Ter plaatsc, waar de lijken van S. Gereon en zijn heldhaftigc makkers in ecn

put waren geworpcn , stichtte de heilige Helena , zoo zegt de traditie , een bedehuis

(memoria). Deze dikwerf betwijfelde traditie werd, wat althans de hoofdzaak

betreit, door het onderzoek der laatste jaren scliittcrend bevcstigd. Het is toch

met volle zekerheid gebleken, dat de acht met haltkoepels ovcrhuifde kapcllctjes

of koortjes van het decagoon uit den tijd van Constantijn afkomstig zijn. Zijn

heilige moeder zal derhalve ter cere der martelaren eene z.g. memoria in den

vorm van ecn centraalbouw hcbben gesticht, welks middenruimte waarschijnlijk

open was. Gedurende het Frankische tijdperk werd de middenruimte vermoedelijk

overdekt en aan de oostzijde van een altaar met confessio voorzicn. Naar

de goudmozaieken , waarmedc het hciligdom toen beklced werd, werd het „ad



sanctos aureos" geliccten, gelijk Grcgorius van Tours bcricht. Wcl in den-

zelfden tijd zal bij de kerk cen kloostcr z'jn gesticht, dat later in een col-

legiaal stift vcranderd ten tijde van den heiligen aartsbisschop Anno II zog

zecr was toegenomen, dat koor en krypta noodzakelijk moesten worden ver-

groot. Het nieuwe koor met zijn krocht, in 1069 voltooid, rcikte echter niet

verder dan waar het tweede en hooger gedeelte van de krjpta begiiit, en was

zonder twijfel 00k met een ronde abside gesloten. Omstreeks eene eeuw later

zette dan de aartsbisschop Arnoud II den bouvv naar de oostzijde voort en flan"

keerde dien door de twee krachtige torens. Eindelijk onderging het decagoon in

de eerste helft der dertiende eeuw de geniale herschcpping, welke het maaktc

tot den wonderbaar schoonen en stouten koepelbouw, dien wij thans bewondercn.

Men verwijderde toen de zuilcn, welke tusschen de acht koortjes stonden,

en bracht in haar plaats breede bundeis van diensten aan; tegen de buitenzijde

bouwde men zware contreforten. welke den ronden vorm der kapellen deden vcr.

dwijnen. Boven de kapellen trok men vervolgens den sicrlijken omgang op met

zijn fijne geledingen en heerlijke bogen , daar boven voorts nog twee galerijen, en

Het van de hoogste dezer de machtige koepelribben uitgaan. Het was een stout

stuk werk, dat de bouwmeester ondernam en tot een zoo gelukkig einde voerdc;

de spanning toch bedraagt in den dag zonder de nissen 58 bij 54 rijnlandsche

voeten, terwijl de contreforten aan de buitenzijde, welke de luchtbogen opvangcn,

wegens de te geringe belasting weinig of geen tegenv/icht bieden tegen de zijdc-

lingsche drukking van het koepelgewelf. Het is dan ook zeer begrijpelijk, dat de

veldmaarschalk Von Molkte bij het bezoeken van de kerk zijn begeleiders vroeg:

„Maar waarop steunt dan dit geweif ?"' De roemrijke veldheer zag blijkbaar ter-

stond, dat hier op het gebied der bouwkunst ook een beslissende overwinning

was behaald. Want waarlijk verbazing wekkend zijn hoogte en ruimte van den

koepel bij schijnbaar zoo lichten en sierlijkcn onderbouw.

Heerlijk en hartverheffend als de bouw zelf is ook zijn nieuwe beschildering.

De groote meester, de helaas thans ontslapen Dr. Essenwein , naar wiens ontwerpen

en onder wiens leiding de beschildering geschiedde, heeft nooit grooter mecsterschap

betoond dan bij deze gelegenheid. Daar hij zelf in een prachtwerk ') rekenschap

heeft gegeven van de door hem volbrachte taak, kan men het overleg beoordeelen,

waarmede hij te werk ging. SIechts zij hier met 66n woord de gedachte aangeduid, door

welke Essenwein zieh liet leiden bij de keuze en verdeeling zijner voorstellingen. IJij

meende hier in romaansche vormen de ideecn te moeten weergeven van den oud-

christelijken tijd. En terecht. Want het kan wel nict betwijfeld worden, dat

ook de Schilder der dertiende eeuw, die wellicht nog den ouden koepel met zijn

mozaieken gezien had, zieh door dezelfde gedachte liet bezielen.

'1 Die fkrbige Ausstattung des zehneckigen Schides der Pfarrkirche zum hl. Gereon in Köln durch

Waud- und Glasmalereien Frankfurt. iSgr. Vergclijk over deze rijk geillustrecide uitgaaf het ariikel

van SebnQtgen in ..Zeitschrift für christliche Kunst" IV. 2S7.
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De voorstcllingen , tot welke deze ovcrwcgiiig Dr. Essenwein leidde, zijn in

't kort de navolgende: in den koepel de Hecilijkheid des Heeren, die oniringd wordt

door de negen engelkoren en de vier en twintig ouderüngen; daartegcnover liet

kruis, hct teeken van 's Heeren lijden en zegepraal te midden van engelen, die

de werktuigen des lijdens dragen ; in de tien vensters , den Heiland oniringend

niet de H. Helena de representanten van het Thebaanschc legiocn , die voor

's Heeren kruis leden en streden; daaronder in de boogschilden musiceerendc

engelen ; eindelijk in de acht koortjes zoovele groepen van Heiligen , elk met den

Zaligniaker in haar midden, als den verkondiger der acht zalighedcn. Spreken

al deze tafereelen en figuren tot hoofd en hart, het oog vindt volop verzadiging

in de schoonheid der lijnen en de zachtheid en harmonic der kleuren.

Een poortje tusschen de derde en vierde koornis der zuidzijde geeft toegang

tot de doopkapel , een gebouwtje even mcrkwaardig door fijnhcid van zijn gcledingen

en zijn onrcgelmatigen grondvorm , een gevolg van de voorhecn beklemde ligging,

als door de nog oorspronkelijke oude muurschilderingcn. Het zijn voortrcfifelijke

producten van de Keulsche schilderkunst uit de eerste helft der dertiende eeuw

,

toen het kapelletje gebouwd en beschilderd werd.

Aan weerszijden van het altaar leiden trappen naar het hoogkoor, wclks

schip thans een gothisch geweif en gothische vensters heeft. Nu het decagoon

beschilderd is, roept het koor nog luider dan voorheen om herstcl en versiering.

Wij zagen er schoone gobelins, prachtige vroeggothische koorbanken , een laat-

gothisch vleugelaltaartje cn een steenen sacramentshuisje in barocstijl.

Gelukkiger dan vele andere korken van Kculeu bezit S. Gereon in zijn schat-

kairer of sacristie , zuidelijk van hct hoogkoor gelegen , nog een groot aantal

kunstwerken van hooge waarde cn uit vcrschillende perioden , kostelijke paramcnt^.n

en voortreffelijke goud- en zilversmeedwerkcn. Ware nicesterstukken zijn vooral

twee reliquiairs in den vorm van een arm uit den romaanschen tijd. Zoom

en onderrand der mouwen zijn buitengewoon rijk vcrsierd , de plooien zccr fijn

gedreven. Bijzondere vermelding verdienen voorts vier gothische kelkcn uit de

vijftiende eeuw, een fraai bewerkt laat-gothisch paxtafcltje van verguld zilver mct

palmhouten snijwerk ,
kostbare ivoorwerken, een fraaie kelk met filigraan-werk uit

de zcventiende eeuw en eenige vaatwerken van jonger datum, zeer de aandacht

waard. Bij vergelijking van deze met de oudere maakte Dr. Reichenspcrger de

zeer juisle opmerking, dat men in onzcn tijd al te zeer strecfde naar het pompeuzc.

Dat was zijns inziens een fout , waaraan onze hedendaagschc goudsmeden zieh

vcelal schuldig maken , wanneer zij toegeven aan de wenschen van het publick

,

dat nog altijd reeds op verren afstand een groot plakaat blinkend goud of --ilvcr

wil zien, en er zieh weinig om bekommert, of dit edel metaal ook edel en svaardig

bewerkt is overeenkomstig het heilig doel, waarvoor het wordt gcbezigd.

Na bezichtiging der bovcnkerk daalden wij af in de krypta, altijd ondcr geleidc

van onzen voortreffelijken cicerone. Deze hield ons onmiddelijk staande in het diepst
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{jclegcn gcdeckc , ccne ovciwclfdc ruimti;, nog binnen de cnccintc van lict dccagoon

gelegen. Dit was , naar Dr. Reichcn.sperger ons mcdcdeeldc , voorhccn de ondcr lict

oorspronkelijk hoogaltaar van den ticnhoek gelegen confessio , in welke naar overoud

kcrkclijk gebruik Iict gebeente der heiligen , inzonderhciil dat van den patroon der kcik

rusttc. Thans bevinden er zieh nog drie groote stcencn zerken, van welke althans de

bovenste reliquicin behelst. Van deze voormalige confessio slij^;t nien niet enkdc

trappen op tot de driebeukige kr)-pta. Zccr duidelijk is het door S. Anno ge-

bouwde, in lo6S voltooide gedeelte van het andere te onderscheiiien. Het rond-

booggewelf wordt door vijf paar forsciie zuilen gedragen, wier basenienten geen hoek-

bladeren hebben en wier schachten ten dcelc met inkervingen zijn versierd.

Natuurlijk liad dczc krocht oorspronkelijk ecne absis ten oostcn , welke verdween,

tocn liet tweedc gedeelte gebouwd werd. Dit ligt ccn trede hooger dan het

cerstc. Van de vier paar zuilen, welke het geweif dragen, zijn de basenienten,

met een uitzondering, van hoekblatleren voorzicn, de schachten zijn slanker, terwijl

de teerling-kapiteelen door kralen onizoomd zijn. De gordelbogcn worden hier niet

opgevangen door pilastcrs nia.ir door halfronde zuilen.

Niet minder dan door dczc architectonischebijzondcrheden werd onze aandacht

getrokken door een mächtig stuk mozaiek, wanrmede ecn gedeelte der krocht

bevloerd is
,

gebeurtenissen voorstellende uit het leven van Samson. Wat van

dit hoogst zeldzaam kunstwerk oorspronkelijk is , vond mcn voor een aantal jaren

in talrijke fragmenten tusschcn de vloersteencn der krocht vcrspreid. Door een

zorgvuldig onderzock kwam mcn tot de overtuiging, dat mcn overblijfselen voor

zieh had van de vloer, welke gedurende het carolingische tijdvak in den tienhoek

en zijn voormalig koor werd gclegd, en in typen, aan het üude Verbond ont-

leend, voorstellingen bevatte van de vier cardinale deugden. Tocn Anno II liet

oude koor afbrak, schijnt mcn de fragmenten van dit kunstwerk met andere

steencn tot bevloering der krypta te hebben gebezigd. Niet dan met vecl

inspanning hebben de Schilder Avenarius en de bouwmeester Wiethase uit de

gevonden stukken met bijvoeging van de ontbrekendc de thans aanwezige figuren

saamgesteld. Naar de reconstructie van het oorspronkelijk gehecl , welke Wiethase

beprocfde, moet dit hebben bestaan uit de cardinale deugden rondom den dierenriem;

rechts daarvan zag men een engel , wit op zwarten grond , links een duivel , zwart

op Witten grond, Meanderbanden vormden de omlijsting. De nog aanwezige

figuren zijn wel is waar niet zeer volmaakt cn natuurlijk van teekcning, maar dit

belet niet, in deze vloer een grootsch en monumenteel kunstwerk te zien, dat den

invloed der antieke kunst nog duidelijk openbaart.

En hiermede nemen wij afscheid van de monumenten, welke wij den eersten

dag bezochtcn, al konden wij aan onze medebroeders, die aan de reis niet

deelnamen, siechts een flauw begrip geven van al hetgeen door ons werd

gcnotcn. Op den aan genictingcn rijkcn dag, in Keulcn's oude heiligdommen

gesleten , volgde een avond rijk aan genictingcn in Keulen's Stadtgarten doorge-
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bracht. Daar luistcrden wij met gretighcid naar de voordracht van den llccr

Schniitgen en blcven onder de tonen eener vroolijke niuziek om den feestdisch in

gezellige vroolijkheid tot dicht bij niiddernacht vereenigd.

Het program van den tweeden dag eischte van de gildebroeders zeker niet

minder inspanning dan dat van den cersten. Wij hadden toch belialve twcc klei-

nere kerken en den dorn drie museecn te bezocken. Nu worden museeCn zcker

niet gesticht, om in stormpas te worden doorloopen, niaar om aan liefhebbers en

kunstenaars gelegenheid te geven tot eene kalme , rüstige
,

grondige en vooral

vergelijkende .studie. En daar wij in weinige uren er drie bezochten , het aarts-

bisschoppelijk , het kunstindustrie- en het Walhaf-Richartz-museum , behoeft wcl

niet te worden gezegd , dat er van zoodanige studie weinig of geen sprake zijn

kon. Indien wij desnicttcmin op onzen „Dauermarsch"', zooals de Duitschers

zouden zeggen, door al die zalen, hallen en hoven niet in de war geraakten, maar

zelfs nog veel genoten en leerden, dan hadden wij zulks te danken aan onze

gidsen , die ons telkens met weinige vingerwijzingen Orienteerden en op de belang'

rijkste kunstwerken opmerkzaam maakten. De Heer Schniitgen vooral had hier

volop gelegenheid, zijn verbazende detail-kennis te tooncn en verplichttc ons bui-

tengemeen zoowel door leerzame opmerkingen en mededeelingen over de oud-

Keulsche schilders als door nauwkcurige beschrijving der procede''s , welke de

kunstindustrie bij haar diverse scheppingen bezigde en bezigt.

Trachten wij althans enkele der ontvangen indrukken weer te geven.

Het aartsbisschoppelijk museum van Keulen , dat wij na de gildemis , door

Kan. Schnütgen in een der koorkapellen van den dorn opgedragen cn door alle

broeders bijgewoond, het eerst bezochten, bevat kostbare en merkwaardige voor-

werpen , maar evenaart in rijkdom en merkwaardigheid geenszins het aartsbisschop-

pelijk museum van Utrecht. Men vergete echter niet, dat het Wallraf-Richartz.

museum zeer veel bevat, wat zeker in de aartsbisschoppclijke verzameling wäre

terecht gekomen, Indien deze vroeger gesticht wäre, en dat in de stad en het

aartsbisdom Keulen de producten van kerkelijke kunst in veel grooter getale dan

ten onzent op de plaatsen verbleven , voor welke zij werden bestcmd. Ware ein

dezelfde reden het museum van Utrecht minder rijk dan het is, wij zouden er

zeker niet over treuren.

Het „Kunstgewerbemuseum'' is, ofschoon eerst voor weinige jaren — in 1888 -



fjeopcnci , tocli rcctls zcer rijk cn aanzienlijk. Bciicclcn vindt nicn in hof cn zalcn

bclialve gebrande glazcn allccn zoodanigc voorwerpcn tentoongestcld, welke zcnder

bcliulp van vuur worden vervaardigd, voorwerpcn dus van liout, ivoor, Icdcr ciiz.

als kästen, schrijnen, tafeis, stoelen, bockbanden cn wat dies mccr zij in rijke

verscheidenheid. In de bovenzalcn zijn al de soorten van voorwerpcn gcrangschikt.

bij welker vcrvaardiging de kunstindustrie lict vuur moct bczigen De kcramiek

cn de glasindustrie zijn

hier voortreffclijk ver-

tegcnwoordigd , minder

rijk de kunst van ijzcr-

en goudsmedcn.

Vele der hier ten-

toongestelde voorwerpcn

bcvondcn zieh vroeger

in het Wallraf Richartz

museum , hetwclk thans

uitsluitcnd antiquiteiten

on kunstwerken bevat.

Het bcstaat uit ccn groot

en prachtig gebouw, het-

welk tusschen de jaren

185s en 1861 verrees,

en den schoonen , laat-

gothischcn kloosterhol

der Minorieten-kcrk.

Het is ecn der weinige

nog bestaande klooster.

hovcn , waaraan het hei-

lig Keulen voorheen zoo

rijk was en van welke

er vclen nog in onze

ccuw helaas verdwenen.

VVaarlijk schoon en

imposant is de trapves-

tibuul , door den grootcn

mecster Stcinle met mo-

numenteele muurschilde-

lingen vcrsierd. Hoogst belangwekkend mag de vcrzameling van Romeinsche

antiquiteiten cn kunstwerken Iieeten. Juist niet onvergetclijk . maar toch ook

niet onwaard gczicn te worden is de collectic van moderne schilderijen. Maar

wat het Wallraf Richartz museum vooral belangrijk maakt en wat althans onze

SlNT CUNinKkT. hCOORZIJDh.
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bclangstelling het nieest trok, is de rceks van zalen , waarin werken van OuJ-

Nederlandsche , Oudltaliaansche en OudKeuIsclie schilders zijn tentoongesteld.

Op de waardeering van laatstgenoemde waren wij met veel tact voorbereid.

De Heer Schnütgen had ons daags te voren in de kerken , welke wij bezochten

,

telkens op de belangrijkste penseelwerkcn gewezcn ') en in zijn redevoering

ons met weinige trekken de ontwikkeling der schildcrkunst te Keulen - miniatuur-

muur- glas- en paneclschildering ~ voor oogen gesteld. Daarbij had hij o. a.

niet verzuimd te betoogen, hoe de vroeger zoo veel genoemde en geroemde

. Meister Wilhelm von Köln" in den jongsten tijd meer en meer gebleken is een

fantoom te zijn . daarentegen de tot voor körten tijd geheel vergeten xvare mecs-

ter der Oud-Keulsche schilderschool aan het licht gekomcn was. Thans toch is

men door een aantcekening uit Dürer's dagboek en door het onderzoek , waartoe

zij aanleiding gaf, tot de zekere ontdekking gekomen, dat het beroemde „Dombild'',

voor hetwelk wij straks het reikste en verhevenste kunstgenot zouden smaken

,

geschilderd is door „Maister Steffan zu Cöln'", en dat deze „Maister StelTan" de

Schilder Stephan Lochner is, die geboren te Meersburg aan het Bodenmeer in het

vierde decennium der I5<le eeuw een aanzienlijk burger van Keulen was en aldaar

v66r Kerstmis van het jaar 145 1 vermoedelijk aan de pest overleed. In hcm be-

reikte de Keulsche school hare hoogste volmaaktheid , om weldra ondcr den invloed

der Nederlandsche schilders geraakt, wel is waar nog vele cn kostelijke meester-

stukkcn te scheppen, maar tevens meer cn meer hare eigenaardigheid te verliezen.

Grooter dienst kon de Heer Schnütgen ons moeilijk bewijzen dan door ons, alvore.is

wij naar den dom togen, eenige paneelen te wijzen welke men met volle zekcrhcid aan

den meester van het „ Dombild" kan toeschrijven. Een daarvan, „die Madonna mit dem
Veilchen"' toebehoorend aan het Keulsche priesterseminarie, zagen wij in het aartsbis-

schoppelijk museum. Het zij ons vergund een beschrijving van dit schilderij te oiitleenen

aan een artikel van Eduard FirmenichRichartz , onlangs in de Zeitschrift für christ-

h'che Kunst" versehenen : 2)

„Der zarte köpf der Madonna, von dem die röthlich blonden Locken weich

herabfliessen , ihre niedergeschlagenen Blauaugen, die überhohe, rundliche Stirn und

der winzige, gespitzte Mund verräth .... noch die jugendliche Befangenheit des

Künstlers. Überaus anziehend ist vor Allem das Jesukind, in seinen feinen , durch-

sichtigen Hemdchen; durch das kleine Kreuz und die Bewegung des Segnens ist

bei aller Kindlichkeit ein feierlich inniger Zug himmlischer Güte zum Austdruck ge-

bracht. Der feuerrothe Mantel der Jungfrau, dessen tiefe Schatten und warme
Lichter durchaus in der Lokalfarbe abgetönt sind, entfaltet vor der Goldtnpete eine

besondere Leuchtkraft. In der Höhe erscheinen Gottvater, der hl. Geist und Engel

') Men vindt al Je „DeuUchen Gemälde van 1300 bis 1550 ', welke in de Keulsche kerken aanweiig zijn,

opgesomd in de Zeitschrift für christliche Kunst. V. 129 vv.

») IV. Kol. 193.
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mit schmalen, spitzen Scinvalbcnflilijcln vor blauem üinimclsgrunde. Zu I'"üssen der

Gottesmutter betet die Stiftcrin, ein kleines aber ungemein lein-detaillirtes Portriit-

figürchcn Das Gemälde wird um 1440 entstanden sein".

Het tweede paneel „die Madonna in der Rosenlaubc" bcvindt zieh in het

Wallraf-Richartz-museum. Zonder de tusschenkomst van den Heer Schniitj.;en

zouden wij het niet gezien hebben , daar het cm reden ons niet bckend van zijn

plaats was weggcnomen.

De Heer Firmenich— Richartz geeft er de volgende kcurige beschrijving van

:

„In seligem Sinnen sitzt Maria inmitten eines e.vigen Frühlings. Eine Perl-

Agraffe mit dem Symbol der Reinheit (Jungirau und Einhorn) schmückt ihr faltiges

Gewand. Sie trügt die Krone auf dem Haupte. Zierliche liimmlischc Geister haben

sich eingefunden, um das göttliche Kind zu erheitern. Sie betrachten es mit

bewundernden Blicken, beten es an, sie pfdcken ihm Blumen, bringen ihm Acpfel,

musiciren zu seinem Preis. Von oben schaut Gottvater segnend herab und ent-

sendet die Taube des hl. Geistes. Seitlich schlagen Engel die Hülle zurück , welche

dieses Paradiesesfest von der Welt trennt.

Diese Perle altkölrischer Kunst steht in Stimmung und Ausührung dem Dom-

bilde am nächsten. Die Zeichnung ist allerdings noch unsicherer, aber die l<"arbe

zeigt dieselbe Frische, das Inkarnat zarte Blasse und einen gewissen emailartigen

Schimmer.

Nog een ander werk, waarin men de hand van den mcester van het Uombild

meent te herkennen, of liever eenige fragmenten van dat werk, kon de beer

Schnütgen ons in het museun tooncn : een paneel met de figuren van de h. Barbara,

een ander met die van de hh keikvaarders Ambrosius cn Augustinus, van de h.

Caceilia en van den donator, beide afkomstig van een altaar, door een zekcren

Henricus Zeuwelghin in een der Keulsche kerken gesticht. De forsche en kloeke

figuren met haar brcede koppen tooncn groote overeenkomst met de drie koningcn en de

andere mannelijke gestalten van het Uombild.

Het Dombild zeit, dat wij eeni^c uren later volop gelegenheid hadden te

bewonderen , behoevcn wij zcker niet te beschrijven. ') AI de gildebroeders kennen

het althans uit diverse reproduclie's. Het werd door Meister Stephan als altaarstuk

geschildcrd voor de kapel , welke in de eerste helft der IS<'= ceuw gebouwd werd

op de plaats , waar voorheen de synagoog der uit Keulen verdreven Joden gestaan

had. Van daar werd het tijdens de Fransche revolutic eerst naar een afgesloten

geweif in veiiigheid gebracht, daarna in een zaal van het raadhuis, eindclijk op

voorstel van Suipiz Boisserte in de S. Agnes kapel van het domkoor geplaatst,

waar het weldra al de bezoekers mtt aandacht en bewondcring vervulde. „Wir

erkannten, zoo schreef genoemdc Boissercc over het Dombild, dass dasselbe der

zur vollsten Selbstständigkeit gelangten, altkülnischen Schule angehorte, und den

') Mcn leie de beschrijving in liel zooeven aargeliaalde arlikel van Firmanich — KicharU.
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Uebergangspunkt von den altern traditionellen , zu der neuern ganz naturgetreuen

Kunst bezeichne, wie denn auch später Goethe dieses Bild sehr treffend: „Die

Achse der Niederrheinischen Kunstgeschichte" genannt hat.'' ') Met deze woorden

heeft Boisser^e voor goed de plaats aangewezen, welke aan het niecsterstuk van

Lochner in de historic der schilderkunst toekomt. Naast de hooge ideale opvat-

ting, aan de oudere Keulenaars eigen, welke er steeds naar tracht, reine oiischuKl,

ridderlijke vroomheid en feestelijke statigheid uit te drukkcn, openbaart hct een

frischen blijden zin voor al wat in het leven en de natuur schoon en bevallig is.

„Zulks ziet men evenzeer in de licfclijke, schalksche inaagdengestaltcn met haar

volle, lachende aangezichten , haar groote blauwe kinderoogen, stompe neusjes en

ronde niondjes als in de ietwat plonipe en boUo trekken der stoere niannenkoppen.'' "}

Bij het beschouwen van het Dombild vraagt nien zieh onwillekcurig af, of tic

christelijke schilderkunst ooit een volmaakter werk geschapen heeft.

Van ecne bespreking der talrijke producten der Oud-Nederlandsche Schilder-

school, welke wij in het museum zagen, mocten wij af-cicn, daar hier de keuze

zeer moeüijk zoude zijn.

Na behalve de drie museuin's nog twee kcrken bezocht te hcbben, S. Albaan,

onlangs door eenige onzer Utrechtsche kunstenaars van voortrefTelijke vensters, een

prachtig hoogaltaar en andere meubels voorzien , en de Minorietenkerk, een waar

juweeltje van vroeg gotische architectuur met een zeer interessant van eiders af

komstig oud hoogaltaar,^) gevoelden wij — tegen ons program in — toch eenige

behoefte aan rust en versterking. Instinctmatig liepen wij daarom de eerste beste

herberg in, waar de echt Keulsche keuken met haar „SchweinepfefTcr" en hei echt

Keulsche jolige volksleven ons zoodanig verkwiklen, dat wij ons weldra in slaat

gevoelden, over te gaan tot bezichtiging van den dorn en zijn schat.

De Dom van Keulen — wat groot en stout geslacht, wat eeuw van geloof

en begaafdheid, die zulk een gigantisch en harmonisch werk ontwierpen en vol

vertrouwen durfden beginnen ! Kan het ons verwonderen, dat r,a honderdcn van

jaren een ontaarde en machtelooze gcneratie evenmin kon gelooven aan de voltooi-

baarheid van den reuzenbouw als aan zijn natuurlijken oorsprong.' Maar cere aan

onze negentiende eeuw ! Wat zoovele ge.slachten hadden gehoopt en met inspanning van

alle krachten vergeefs beproefd, wat zoovele andere zelfs niet hadden durven hopen en

) Kunst and Alterthum I p. 163.

') Firmenich—Richartz in het genoemde artikel.

') Eeschrijving en waardeering in ,jZeitschrift für christliche Kunst" II kol. 177.
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beprocvcn, onze tijd hccft hct fjclukkip; volbracht. Bijna vier ccuwcn lanf,', van

1440 tot 1S42, blecf de zoo bcrocmd geworden kraan van den zuidelijken toren

„das Walir/eiclien Kölns'' op dezelfde Iioogte staan cn haar schijnbaar onverbid-

dclijk »Tot hicrtoe cn nict vorder" verkondi^'en. Nofj werd zij wcl cen enkelen

keer vcrnicuwd , maar scdert de zesticndc ceuw nict nieer gebruikt. Wcldra vcr-

/uimdc men zelfs hct voltooide deel van den rcuzcnbouw to ondcrhouden ; de wcrcld

kende geen droeviger ruine. „So blieb der Dom unvollendet und sland als ein

doppeltes Denkmal des erhabensten Geistes und des kunstreichsten Vermögens,

und hinwieder der Alles störenden Zwictraciit. ein Sinnbild der gesammten Geschichte

des Deutschen Volkes.''

SiNT Makia im Capitol.

En thans ? Den 4''" September 1S42 werd mel de oude kraan de eerste

steen opgeheschen, waarmede de voortzetiing van het zoo lang onderbroken werk

zou begonnen worden; nog geen veertig jaren later, den 14^'^'' Augustus 1880 ver-

kondigden de op beide torens uitgestoken vlaggen de plaatsing van den laatsten steen

der kruisbloem, en daarmede de voltooiing van den dorn. Zes honderd twee en dertig

jaren waren vcrvlogen, sinds de grondsteen was gelegd.

Zeer zeker heeft meester Gerard, of wie ook het plan van den dom onlwierp,

de Fransche kathedralcn , inzonderheid die van Amiens cn Bcauvais gckcnd cn bij

6
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zijn ontwerp voor oogen gehad. M.iar ofschoon hij deze, inzonderheid eerstge-

noenide vooral in het hoogkoor bijna herhaalde, loonde liij zieh toch tcn volle een

oorspronkelijk meesler in de consequente ontwikkeling van het geheel. Het is

eene grootsche gedachte, die het gansche plan doordringt en beziclt. Alles, tot het

geringste toe , voegt zieh als van zelf en organiseh in het imposant geheel ; zoo

schiep de niQgsler dat wonderwerk van evenwicht, dat meesterstuk van stoutheid

en overleg, welks grootsche cenheid in geheel de Gothische kunsl zonder wecrga

bleef. Beantwoorden in de kathedraal van Amicns aan de vijf beuken van het

koor slechts drie beuken van het langschip, tegen welke de westelijke torens zijn

aangebouwd; de meesler van den Keulschen dorn kwain op de grootsche ge-

dachte, de vijf beuken van het koor ook in het langschip voort te zetten ; zoo

bracht hij harmonie in de verstoorde eenheid der massa's; de kruisvorm van den

aanleg, welke in het plan der Fransehe kathedralen bijna verloren was, kwam
weder triomfantelijk te voorschijn. Zoodanige rijkere ontwikkeling van het lang-

schip had een nog rijker en stouter ontwikkeling ten gevolge. In plaats van de

reuzentorens tegen het langschip aan te bouwen, kwam de ontwerper op de ge-

niale gedachte, de benedenverdiepingen dier torens mede in het langschip te

betrekken. En juist hierin is de eigenaardigheid van den Keulschen dorn te zoeken.

Het schijnt als een denkbeeld uit een tooverspreukje, eene torenpyramide van

bijna i6o meters hoogte op pijlcrs te plaatsen; en toch is zulks in den dorn van

Keulen geschied. Zoodra de vrome bezoeker door de portalen der westzijde

binnentreedt, opent zieh voor hem het gezichl in de heerlijke ruimte van langschip

en koor. Op geweidige maar rijk ontwikkelde pijlers verheffen zieh de verdie-

pingen der torens licht en luchtig tot aan de hoogte der gewelven van het

langschip.

Of nu het grootsche monument ten volle en in alle opzichten bevredigt.' Het

inwendige van den dom is zeker van onvergelijkelijke schoonheid en majesteit. Wat

G. Forster eens schreef van het toen eerst pas voltooide koor, geldt op nog

treffender wijze van het inwendig der thans volbouwde geheele kathedraal: „Die

Pracht des himmelan sich wölbenden Chores hat eine majestätische Einfalt, die

alle Vorstellung übertrill't. In ungeheurer Länge stehen die Gruppen schlanker

Säulen da, wie die Bäume eines uralten Forstes; nur am Gipfel sind sie in eine

Krone von Aesten gespalten , die sich mit ihren Nachbarn zu spitzen Bogen wölbt

und dem Auge, das ihnen folgen will, fast unreichbar ist. Lässt sich auch schon

das Unermessliche des Weltalls nicht im beschränkten Räume versinnlichen , so

liegt gleichwohl in diesem kühnen Emporstreben der Pfeiler und Mauern das Un-

aufhaltsame, welches die Einbildungskraft so leicht in das Grenzenlose verlängert.

Die griechische Baukunst ist unstreitig der Innbegrill des Vollendeten, Ueberein-

stimmenden, Beziehungsvollen, Erlesenen, mit einem Worte: des Schönen. Hier

indessen an den gotischen Säulen, die einzeln genommen, wie Rohrhalme schwan-

ken würden und nur, in grosser Anzahl zu einem Schaft vereinigt, Masse machen
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urd ihren geraden VVuclis behalten können unter ihren Bogjen , die gleichsam auf

nichts ruhen, luftig schweben, wie die schattenreichen Wipfelbaunic des Waldes,

hier schwcl^;t der Sinn in Uebcrniutii des künstlerischen Heginnens. Jene griechi-

schen Gestalten scheinen sich an alles an zu schliessen , was da ist , was mensch-

lich ist ; diese stehen wie Erscheinungen aus einer anderen Welt , wie Feenpaliistc

da, um zeugniss zu geben von der schöpferischen Kralt im Menschen, die einen

einzelnen Gedanken bis auf das Aeusferste zu verfolgen und das Erhabene selbst

auf einem masslosen Wege zu erreichen weiss" ! . .

.

SiNT St-VKRIJN.

Maar verschalt de Keulsche kathcdraal ook door haar uitwendig een gelijk

ongekend en ongemengd genot , dczelfde harmonische bevrediging? Uit de verte

gezien, zonder allen twijfel. Haar silhouet is overheerlijk. Maar van nabij be-

gchouwd bevredigt zij in haar groote lijnen niet allen in gelijkc mate. De twee
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machtige torcnpyramidcn schijiicn dan vcol kigcr dan zij in waarheid zijn, eii tus-

sehen de gcweldige breedte harer benedenvcrdicpingen lijkt de niiddengevel mct

zijn prachtig hoofdportaal zoo snial, dat inen daarachter gcen niiddeiibcuk zoekt

van ZOO groote breedte als hij in waarheit afsluit. Ook schijnt het kmgschip, waarvan

twee travee's binnen de torens liggen , wellicht dientcngcvolge wat kort. Dat waren

enkele opmerkingen , welke althans eenigen onzer tu,laktcn , niaar anderen mcenden
,

dat deze gebrekcn , indien zij gebrcken mochten licetcn
,
geheel verdwencn of ruiin-

schoots vergoed werden door het machtig rijzige, het stout hcmelwaarts strcvende

van den gigantischen bouw.

Zoo dikwerf men ook den Keulschcn dorn bezoeke, steeds bespeurt nicn meer

lust, zieh over te laten aan den imposanten cn harmonischen indruk, dien het

geheel maakt, dan over te gaan tot bewondcring van de details en van de tal-

en belangrijke kunstwerken , welke inzonderhoid in de koorkapcllen versprcid zijn.

En ZOO toefden ook wij betrekkclijk lang vooral op die geheel eenige piek, in het

midden der vicring , van waar men geheel het inwendige van den reuzendom voor

oogen heeft. Maar wij zouden dezcn keer zeker niet wijs hebben gehandeld door

ons uitsluitend aan zoodanige genieting over te geven. Ondcr het geleide toch

van den Heer Schnütgen hadden wij eene zeldzame gelegenheid, de kunstschatten

van den dorn te zien en — te waardeeren. En zoo volgden wij hem mttgraagte

door al de beuken, het hoogkoor, den kooromgang met zijn kapeilenkrans en het

laatst naar de schatkamer, de sacristie en de kapittelzaal, steeds genictend en

tevens leerend. Onvergetelijk zullcn ons inzonderheid steeds de oogenblikken

blijven . welke wij voor het „Dombild" doorbrachten en het uur cn meer, in de

schatkamer gesloten. Alleen met den schrijn van de hh. Drie Koningen hield

onze gids ons zeker een klein half uur bezig en leerde ons door een miniticuze

verklaring ten volle beseften , welke enorme schatten de geloovigen der dertiende

eeuw voor de eer der Heiligen offerden en met wat groote bedrevenheid , wat

fijnen zin. wat taaie volharding de middeleeuwsche meesters die schatten in weer

galooze kunstwerken omschiepen.

Met eene wandeling rondom den dorn bcsloten wij ons bezoek. Daarbij was-

het ons voornamelijk te doen
,
om de nicuwe bronzen deuren te bezichtigen , welke

men sedert eenigen tijd begonnen is, in de verschillendc portalen aan te brengen.

Verdienen die van de zuid- en westzijde , door professor Hugo Schneider van

Kassel ontworpen , zeer zeker hoogen lof ') , zij latcn toch de deuren , door onzcn

medebroeder Wilhelm Mengelberg in het noordelijk portaal gcplaatst vcrre achter

zieh. Unze Utreehtsche meester heeft het gewaagd, de boeien van het program

te breken, welke professor Schneider in zijn scheppingen blijkbaar belemmerd

hebben; hij heeft terccht gemeend, dat aan de deuren van Kculcn's dom de

figurale tooiniet mocht ontbreken, en heeft zijne hoogst zinrijke eonceptie op eene waar-

') Zeitschrift für christliche Kiin.'-t. II Kol. 241 vv.
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lijk- mecstcrlijkc wijzc uitj^cvoerd. In zijnc Zeitschrift ') liceft de Heer Sclin(it<^cn

bij ecne wclgcslaagdc rc[)roductiL- van de dciir ccnc uitvocrigc besclirijviiig cii

oordeelkundi^'c waardccrin^j gevocgd, uit welke ons slcchts dczc kortc iiiaar

vcelzeggende aanlialing worde toegcstaan

:

„An der Mi/ij^i/f'tr^' schi:n 1hiirc . . . wirkt der h^urlichu und der inonunicn-

talc Schmuck, mag letzterer in Hlatt oiler Ranken werk, in phantastischem Thier-

oder Fratzenwerk bestehen , so gegenseitig sich ergänzend , so manniglaltig und

doch so einheitlich zu gleicher Zeit , dass man aus diesem harmonischen Gebilde

nichts , aber auch gar nichts entbehren mochte. Hier athmet alles in vollendetem

Masse den so realistischen und doch wiederum so phantasicvollen Fomiengeist

des XIV. Jahrh. der rheinischen Plastik in der so wunderbaren Kigenart, welche

sie im Kölner Dum, seinen Stein und Ilolzskulpturen angenommen hat. Die

innigste Vertrautheit mit diesen so charakteristischen Formen war erforderlich

,

wenn die Thilre iles Domes in alleweg würdig sein sollte. Und sie ist es bis zu

dem Masse , dass die Hehaujjtung nicht ge\\ agt erscheint , selbst in der Ursprungs-

zeit des Domes wurde die Plassik auch in stilistischer Beziehung vielleicht wohl

ein strengeres , aber kaum ein anmuthigercs und befriedigenderes Gebilde zu Stande

gebracht haben."

Het was voor den Heer Mengelberg blijkbaar een groote voldoening, aan de

poort van den Dom zijner geboortestad voor het daar geleverde kunstwerk de

gelukwenschen te ontvangen van zijn gildebrocdcrs en tegcnwoordige landgenooten,

in wier midden hij lioor tal van steeds volmaakter scheppingen zieh tot dien

veelzijdigen en rijpen meester ontwikkcld hecft , dien zijn aan kunstwerken en

kunstenaars vrocger en thans zoo rijke geboortestad nu aan ons benijdt.

Onze laatste halte, het noordelijk portaal van den dom, wecs ons de

richting aan, in welke wij weldra huiswaarts zoudcn keeren. Maar v<')6r ons ver-

trek had in ons hotel „Zur ewigen Lampe" nog een echt broederlijke en feestelijkc

maaltijd plaats, bij welken wij natuurlijk niet verzuimden, met den besten beker

wijns, dien de Rijn oplevert, onzen innigen dank te betuigen aan de twee voor-

treffelijke mannen, die in het Heilig Keulen onze gidsen waren geweest, />/-. yj/z^-wj-/'

Reiciunsperger en Kuiiitnnik Alexander Schnutgen.
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Ecrstgenocnido had 's avonds te voren in eenc toespraak o.a. tot ons gczegd

:

Bleiben Sic treu Ihrem Prinzipc und lassen Sie sich nicht verführen und kiidern

,

wenn man Ihnen sagt: „Dieses oder Jenes ist doch aiicli schön.« Es i^icht nur

Schönes oder Hiissliches: das .4«c//schöne besteht nicht und hat keine Hcnchti-

gung.'' Ken kostclijk woord van den ridderlijken strijdcr voor het ivare schoon,

die uit eene ondervinding van mecr dan vijftig jaren wect, hoe nicn op gezegde

wijze in de kunSt elke verzaking van bei;insel tracht te vergoeilijken. Wij meenen

hem de verzekering te mögen geven, dat zijn woord bij ons op goede aarde viel,

vooral nu wij in het Heilig Keulen zoovcle en zoo heeriijke kunstiverkcn zagen
,

die juisl omdat zij nict auch schön zijn, de eeuwen trotseerden en geslacht op

geslacht stiebten en vcrhclTen.
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SouthKensington Museum te Londen.

CORRESPONDEERENDE LEDEN.

M. W. van der Aa, te Amsterdam.

Mgr. J. Bos, Rector van het Weeshuis
te Rotterdam.

Ant. Fock, Kunstschilder te Bussum

Th. Heerkens, Oudheidkundige te ZwoUe.

A. Hermans, Oudheidkundige te Eind-
hoven.

J. Hczenmans, Architect te 's Bosch.

W. Hillen, Pastoor le Venraai.

Thomas van Hoogstraten , O. P Professor

te Huissen.

A van Lommel S. J., Geschiedkundige
te Mariendaal.

Dr. W. J. F. Nuj-ens, Geschiedkundige te

VVestwoud.

J. A. de Rijk, Professor te Voorhout.

M. Schenk, Kunstschilder te Amsterdam.

I.eo Tepe, Letterkundige te Oberlahnstein.

Mr. A. J Vos de Wael, te Zwolle.

H. J. Wennekers, Architect te Amsterdam.

M. A. H. Willem scn Pastoor te Sint

Odilicnberg.

GEWONE LEDEN.

Pastoor te Zwolle (St.

Dr. Alf Aricns Kapelaan te Enschede

S. Asma , Pastoor te Kolmschaten.

A. J. Aukes, Deken en Pa.stoor te

Leeuwarden.

N. van Baien

Michael).

T. J. J. Bartels, Pastoor te Vierakker.

J. Berendsen Rector te Amersfoort.

H. H. Bergmann, Pastoor te Houten.

M. Berk, Pa.stoor te Amer.sfoort (H.
Franc Xavj.

Th. van Bcrkel, Kapelaan te Harmelen.

J. Berndes, Kapelaan te Arnhem (St
Walburgis)

G. J. Beverborg, Kapelaan te Utrecht.

(H. Martinu.s).

G. Blankvoort, Pastoor te Reutum.

C. F. Le Blanc , Pastoor te Everdingen.

A. B. van Blaricum , Pastoor te Montfoort.

J. Bless , Pastoor te Uithoorn.

J. G. tcn Bokum, Pastoor te Oostereind

(Friesland).

P. Boermans , Kapelaan te 's Heerenberg.

Bernard J. A de Bont, Verlengde Von
dclstraat Amsterdam.

P. E. L. Bosman, Pastoor te Groenlo.

T. A. Bosman , Pastoor te Lobith.
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C. Bouman , Dckcn cn I'astoor tc Nicuw-

koop.

F. Hult, Rcctor van hct St. Gregorjus-

fjcsticht te Utrecht.

Th. A tc Rraakc , Pastoor tc Arnlicm
(H. Martinus).

P. H. T. Braam. Pastoor tc IJselniuiden

L. tcn Brink , Pastoor te Ovcrvccn.

Dr. G, Brom, Kapelaan te Groningen (H.

Martinus).

J. 11. Brom, Goudsmid te Utrcclit

A. Brouwcr, Kunstschildcr te Hilversum.

Dr. H. J. T . Brouwer , Professor te Rijsen-

burg.

T. Brouwer , Deken en Pastoor te Sneek.

A. M. C. vanCooth, Rector Pius gesticht

te Amsterdam.

Joseph Cuijpers , Architect cn Civicl-

Ingenieur te Amsterdam.

J. A. H. Deriks, Pastoor te Eist.

A. Derkinderen , Kunstschilder te Laren

bij Hilversum.

J. L. H. Dobbelman , Dekcn en Pastoor

te Arnhem. (H. VValbur^is).

H. W. Dorrestijn, Pastoor te Indoornik.

(Gelderland).

A. H. G. Driessen. Kapelaan te IJselstein.

G. van Dijk , Pastoor te Langeraar. i Zuid-

HoUand).

L. H. van Egercn, Pastoor tc Oud-
Zevenaar.

C. van Elmpt, Kapelaan te Utrecht. (St.

Catharina).

W. F. Elsen, Deken en Pastoor tc

Groningen. (St. Martinus).

B Eppink, Pastoor tc Steggerda.

F. Eppink , Kapelaan te Utrecht.

J. G. H. C. Essink, Kan. en Plebaan te

Utrecht.

A. van Kverdingen , Kunstschilder te

Utrecht.

L. A. F. X. Fock, Kapelaan te Utrecht.

G. F"unnekotter , Renlenier te Utrecht.

E. Geerdink, Pastoor te Vianen.

H. van der Geldt , Beeldhouwer te 's I ler

togenbosch.

H. I. J. Geuer, Glasschilder te Utrecht.

J. F. Gommich
,

pastoor te Herwen en

Aerdt.

J. van Gorkum, Arts te Arnhem.

J. J. Graaf. Deken cn Pastoor te Ouder-
kerk a/d Amstel.

J. R. van Grocningen, Pastoor te Ilasselt

bij Zwolle.

Dr. J. liaancbrink, Rector van het St.

Elisabeths gasthuis tc Arnhem.

H. J. Hackfoort. Pastoor te VoUcnhoven.

Jos. van Hai, Lid van de Gedep. Staten

te Breda.

J. C. Hamers, Pastoor te Veendam.

G. Hartman, Pastoor te Utrecht.

A. J. H. van Heck, Pastoor te St.

Oedcnrode.

J. G. Heeres, Pastoor te Bunnik.

Mr. W. P. A. Hellcgers te Amsterdam.

A. j. A. Hens , Pastoor te Breukclen.

Th. Hendriks , Kapelaan te IJselstein.

Dr. A. Hensen, Professor te Warmond.

G. W. van Hcukclum , Pastoor te Jutfaas.

L. Hezemans, Pastoor te Westwoud.

E. van Hinsbergh, Assistent te Hengelo.

(Üverijssel.)

J. T. Ilofman, rüstend pastoor te Schalkwijk.

P. J. Hogenboom, Pastoor te Kabauw.

F. A. P. Holland, Pastoor tc Naardcn.

T. W. Holtslag , Pastoor te Gendringen.

W. A. H. Hoogveld, Pastoor te Goor.

J. W. Hoorneman, Pastoor te Steenwijk

Mgr. Dr. J. A. H. G. Jansen, Professor

te Rijsenburg.

L. E. Jansen, Pastoor te Amsterdam
(O. L. V.).

G. F. W. Jansen, Kerkschilder te Zevenaar.

W. G. B. Jansen, Pa.stoor te Zeist.

A. de Jong, Kapelaan te Utrecht. (H.
Martinus).

J. H. Joosten, Pastoor te St Nicolaasga.

7
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A. H. \V. Kaag. Pastoor te Duivendrecht.

H. H. Kanne, Pastoor te Mijdrecht.

J. A. Kellencer, Pastoor te Maurik.

Th. \'an Kent , '^h. Timmerman te Utrecht.

G. J. J. Kerstans, Pastoor te Workum.

T. de Klaver, Pastoor te Vleuten.

H J Kleve, Pastoor te Amersfoort.

(O. L. V.).

B. H. Klönne. Rector te Amsterdam.

(Begijnenhof)

A. Kniep. Mr. Smid te Utrecht.

H. B. Kok, Kan. Deken en Pastoor te

Utrecht.

J. C. H. Kok, Pastoor te Frederiksoord.

J. A. Koopmans. Pastoor te Heetcn.

(Overijssel).

T. H. Kortenhorst, Pastoor te Abcoude.

Mgr. M. J. A. Lans, Pastuor te Schie-

dam. (O. L. V.).

C.vandeLeemkolk, Pastoor te Hamersveld.

J. W. van LeufTen, Kan. Deken en Pas-

toor te IJsselstein.

J. F. A. Lindsen, Oudheidkundige te

Utrecht.

Dr. T. L. Lunter, Kapelaan te Utrecht.

M. van Maarschalkerweerd, Orgelmaker

te Utrecht.

Jos. Mengelberg , te Utrecht.

W. Mengelberg, Beeldhouwer te Utrecht.

Otto Mengelberg, te Utrecht.

E. Mengelberg, Keulen.

Ph. J. M. Menger, Stempelsnijder aan

'sRijks Munt te Utrecht.

A. N. M. Meijer, kapelaan te Beitrum.

B. van Meurs, S. J., te Kuilenburg.

Nie. Molenaar ,
Architect te 's Hage.

W. Müller, kapelaan te Duistervoorde.

B. C. H. Munninghoff , Pastoor te Loenen

op de Veluwe.

J.H. Nagels, pastoor te Buurse.

B. T. Nasz, Deken en Pastoor teMaarsen.

N. Nelis, Architect te Haarlem.

C. W. Nieuveld. Kapelaan te ZwoUe.
(O. L. V.).

^

Jhr. H. C. J. M. van Nispen tot Sevenaer.

President der GezellenVcreeniging te

Amsterdam.

Mr. Dr W. K. Nolens, Professor te Rolduc.

J. M. van Oppenraaij, Deken en Pastoor

te Zutphen.

Dr. I. A. van Os . Pastoor te Groningen.

(H. Joseph).

S. C. van Os, Pastoor te Hengelo (Gel-

derland).

G. J. C. Overwijn. Kapelaan te Arnhem.
(S. Walburgis).

H. van Peer, Pastoor te Soest.

H. B. Poppe, Rector te Noord-Deurnin-

gen bij Denekamp.

P. Post , Kapelaan te Utrecht. ( O. L. V.)

A. H. Potberg, Kapelaan te Uithoorn.

J. W. Pruijn ,
pastoor te Enter.

M. H. Rademaker, Kapelaan te Baarn.

E. J. A. Reigers, Pastoor te Doesburg.

W. A. J. Reijgers , Pastoor te Lathum.

J. V. Reijmer, Pastoor te Winschoten.

W. te Riele, Deventer.

H. Robbers, Arnhem.

T. S. Roes , Pastoor te Utrecht. (O. L. V.).

J. H. Rolfes
,
Pastoor te Dokkum.

G. van Rooijen, pastoor te Neede.

W. Roozen , Pastoor te Oegstgeest.

Th. G. J. van Rossum, Boekhandelaar

te Utrecht.

A. A. J. van Rossum , Pastoor te Benschop.

J. F. T. van Rossum , te Utrecht.

Fr. van Rossum , te Utrecht.

J. H. Ruscheblatt, Deken en Pastoor te

Alkmaar.

R. E. T. Rutjes, Pastoor te Angeren.

J. P. van Santen, Deken en Pastoor te

Liederholthuis.

Dr. J. M. Schriider , Kapelaan te Utrecht,

(O. L. V.).

Dr. A. M. C. Schaepman , Secretaris van

het Aartsbisdom tc Utrecht.
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A. van Sch.iik, Pastoor tc Kamerik.

J. A. S. van Schaik. Sccretaris van hct

Aartsbisdoni te Utrecht.

C. Scheibcrling
,
Pastoor tc Vogclzang.

H. H. Sinnige, Pastoor te Oudcn Kijn.

J. J. Sietcring, Pastoor tc Harlingen.

L. Slinger, rcctor tc Ootniarsum.

Mr. Anton M. A. Sniits . Binnenkant.

Anisterdan.

H. Schölten , Assistent tc Liederhoithuis.

Th. Smit, Kapelaan te Utrecht. (O. L. V.).

H. A. van Spanje, Jur. Cand.Lic. Rcc-

tor te Velp.

H. L. Spoorman, Dcken en Pastoor te

Dclft. (H. Hippoiytus).

Jan F. M. Sterck, Letterkundige, Kei-

zersgracht Amsterdam.

F. L. Stracke, Becldhouwer te Haarlcm.

A. M. C. J. Swinkels, Rcctor te Leiderdorp.

N. F. Taverne , Deken en I'a.stoor tc

Rotterdam.

Alfred Tepe, Architect tc Rijsenburg.

Richard Tepe, te Maarssen.

P. J. Terhorst, Pastoor tc Schalkwijk.

H. Terwindt, Assistent te Everdingen.

A. J. Thelink, Pastoor te Lonnikcr.

R. J. J. Ter Horst, Pastoor te Mechclen.

J. 11. Vaas, Kapelaan tc Utrecht (H.

Willibrordus).

H. C. Verheul, Pastoor tc Zwollc. (O. L. V.)

R. Vcrhoevcn . Pastoor te Kampen.

J. A. Verstegc, Pastoor tc Nijkerk.

P. H. Vismans , Pastoor tc Nederhorst-

den-Hcrg.

Dr. Th. Vlaming, Professor tc Warmond.

R. J. T. van Vrce, Kapelaan te Lobith.

II. A. P. C. van der VVaarden, Kapelaan

te Maarsen.

P. J. Wagemakers, Kap. tc Breda

G. F. Vfin Wagenberg, Pastoor te Slotcn.

Alb.Weijcrs, Ord. Praed. Kapel. te Utrecht.

W. Wesscls . Pastoor tc Zcvcnaar.

J. Wcsterman, Kan. Dekcn en Pastoor

tc Duiven.

H. van de Wetering , Pastoor te Hil-

versum.

P. W. van de Weijer, Bock- en Plaat-

drukker tc Utrecht.

J.
Weve, StadsArchitect cn Civiel-Ingc-

nicur te Nijmegcn.

G. P. Wolff, Pastoor te Vaas.sen.

C. L. ZcUerhofif, Bankier tc Utrecht.

H. A. van Zanten , Pastoor tc Ncs en

Swaluwebuurt.



X^AAMLIJST
DhR LEDEN VAN

II !•; r St.be i; x u l i' ii u s-G i l d e t e Utrecht,

OV ERLE DEN

Van den is'en Zondag van den advent iS6g tot in den

Zomer van 1893.

15 E SCHER M HEER.

Z. D. H. Mgr. A. I. Schaepman, Aartsbisschop van Utrecht

Ii ESC HERMEN DE L E ü E N.

Z. D. H. Mgr. J. Zwijsen, Aartsb.-Bisschop

van "s Hertogenbosch.

Z. D. H. "Mgr. J. van Gcnk , Bisschop

van Breda.

Z. D. H. Mgr. G. P. VVilmer, Bisschop

van Haarlem.

Z. D. H. Mgr. H. van Beck, Bis.schop

van Breda.

Z. D. H. Mgr. J. F. A. Kistemaker,

Bisschop van Uranapolis

Z. D. H. Mgr. H. J. A. van Ewijk,
Apost. Vic. van Cura^ao.

Z. D. H. Mgr. J. A. Paredis, Bisschop
van Roermond.

Z. D. H. A. Godschalk, Bisschop van
's Hertogenbosch.

Mgr. G. F. Vregt, Vic. gen. van het

bisdom Haarlem.

Mgr. Dr. T. J. H. Borret, Ru.stend Pastoor

te Bergen.

Mgr. Th. Brouwer, Kan., Deken en Pastoor

te Arnhem.

Mgr. W. A H. van Hijlevelt Vic. Gen.

Deken en Pastoor te Maarssen.

Mgr. H. J. Smidt , Vic. Gen. en Kan. te

Utrecht.

Mgr. J. A. Smits, Prot. Apost. en Hoofd-
redacteur van de Tijd.

Mgr. Dr. W. Steenhoff, Pastoor te Soest.

Mgr. F. C. ywagemakers , Vic. Gen. en

Kan. te 's Bosch.
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EK u i:i. !; i) !•: n.

Dr. A Essenwein, dir. Germ niuseum 1 Jos Habcts , Rijks-archivaris tc Maastricht,

te Neurenberi^^
j ci, ^\^. Linas, Oudhcidkundigc tc Arras.

L. Hendrix , Kunstschilder te Antwer-

pen.

(Frankrijki.

Mgr. J. A. VVensing , Oud Prof. tc Utrecht.

C ü R lU-: S P N D i: E K K N D E L E I) E N.

W. Bartels, Pastoor te Hülst (Duitsch-

land).

J. Geerdink, Rüstend Pastoor te Oot-

marsuin.

J. Schulz, Pastoor te Aken.

Dr. M. Smiets , Pastoor te Oud Valken-

burg.

C. Ed. Taurel , Kunstgraveur te Amster-

dam.

J. A. WolIV, Vicarius te Calcar.

G E W ONE L K D E N.

Mgr J. A. van den Akker, Kan. ücken
en Plebaan te Haarleni.

H. Bauer, Pastoor te Monster.

H. Blom , Kan., Deken en Pastoor te

Amersfoort.

A. L. van den Bosch , Rüstend Pastoor

tc Amersfoort.

L. J. van den Bosch , Pastoor te Amers-
foort.

H. D. Brenninkmeijer, Pastoor te Assen.

H. ten Brink, Pastoor te Hamersveld.

F. C. D. ten Brink, Pastoor te Lathum.

G. B. Brom , Goud- en Zilversmid te

Utrecht.

M. Ciaassen, Pastoor te Eiden.

L. Clemens, Kapelaan te Saasvcld.

H. G. van Coevorden, Ueken en Pas-

toor te Enschede.

G. J. Demes , Pastoor te üokkum.

G. J. F. Drenth . Pastoor tc Workum.

J. van Dijk, Pastoor te Bunnik.

F. A. van Dijk, Kan. en Plebaan te

Breda.

A. J van Echteid , Pastoor te Vroomshoop.

G. J. Evers , Pastoor te Sensmeer.

Dr. J. Eulenbach, Pastoor te Oudorp.

Mgr. C. J. H. Franssen , Rector te Grub-

benvorst.

A. G. van Grinsvcn, Pastoor te Millingen.

\V. A van Groeningen , Kapelaan te

Aalbergen.

J. A. ten Hagen, Pastoor te Kabauw.

P. H. L. Hendriksen
,
Pastoor tc Etten.

G. Hilhorst, Deken cnPastoorteSchalkwijk.

J. Hogeman, Pastoor te Slagharen.

A. Hulshof, Pastoor te Didam.

W. Hoornenian, O. S. A. Pastoor te

Amsterdam.

Mgr. F. W. A. Jansen , Deken en Pastoor

te Groningen.

J. L. R. Jansen, Deken en Pastoor te

Hilversum.

R. Jansen , Kan. , Deken en Pastoor te

Arnhem.

M. VV. de Jong, Kan. en Plebaan te

Utrecht.

B. Kcrstens, Deken en Pastoor te l'clft.

J. J. Kcukcn , Pastoor te Oude Rhijn.

H. Klauwers, Pastoor te Rijp Wetering-

C. J. van de Laar, Pastoor te Rijndijk.

H. I. B. L. Kloppenborg , Plebaan te

Utrecht.

J. A. Lazaar, Pastoor te Naaldwijk.

H. Leurink, Pastoor te Losser.

H. T. van Lith , Deken en Pastoor te

Gouda.
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J. D. L. Muller. Pastoor te Dalfsen.

C r. M. Mutsaers, S. Theol. Lic. Pro-

fessor te Rijsenburg.

H. P. T. Oosterbaan, Pastoor te Schalk-

wijk.

G. T. H. van Ogtrop . Past. te Amsterdam.

J. \V. 1). Peelen. Pastoor te Breukclen.

H. A. J. Peters, Plebaan te Utrecht.

J. Putman, Kan. en Dekcn te Utrecht.

J. Rikmanspoel, Pastoor tc Zevenaar.

G. Roelofs, Pastoor te ZwoUe.

F. L. van Romunde . te Utrecht.

P. van Roggen. Pastoor te Harmelen.

G. Schoonderbeek , Pastoor te Overveen.

Mgr. J. W. L. Smit, Oud-Professor te

Warmond.

Mgr. O. A. Spitzen, Kan. en Pastoor te

ZwoUe. (O. L V.).

H. J. Stiphout, Pastoor te Utrecht.

F. T. Terwisscha van Scheltinga , Pastoor

te Irnsum.

H. A. Theunissen, Pastoor te Laren.

J. Vahrcnhorst, Pastoor te Hilvcrsum.

L C. Velthuijzen , Kan. , Deken cn Pas-

toor te Wijk bij Uuurstede.

C. R. Vermolen, Pastoor te Hilversiim.

J. H. Verweij , Pastoor te Rumpt.

B. van der Werf, Directeur te Rijsenburg.

j. M. Westers, Pastoor te Joure.

J. Westerveid, Pastoor te Montfoort.

A. Wienholts, Pastoor te Groessen.

G. A. Willemsen , Pastoor te Hilversum.

1^. I. B.
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